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ఆను బదక 'పఏజెపి:” 
ఇల ఎ మట బలా ఎ oh ని ర 

చలా కా ననన * 4 

ఆర్యులారా | 

దాసబోధ యను నీ యుతేకాపగంథము మహారాష్ట్ర భాషలో 

రచించిన మహాత్ముండగు. (శ్రీ సమర్థ రామదాసస్వ్యామి జీవితము దాస 

బోథ (హా స్పితెలుపు అనుబంధము లిందుం గలవు, వికేపూంశేములను 

విఖ్యాతపండితక వులును వాజ్బయ'సేనకులు నగు మా శేషా దిరమణకనవుల 

వీశకవలన నీంకను విశదమగునని 'నే న్మాప్రశంస మానుకొంటిీని, 

ఈ (గ్రంథమును చెనుగులోని క్రనువదించువుని మిత్రులు మిగుల 

(బోత్సహీంచిరి. క్షీ ష్టథావములుగల యొ యు త్తేమ్మగంథమును దాదాపు 

సంవత్సరము (శ్రమపడి యాం ధీకరించితిని, ఈయాం ధ్రకరణమునకుం దాత్కా- 

లికముగ గలిగిన భ క్హ్యదేకమే కారణముగాని నా శక్తి సామర్థ్యములు 

కారణములుగాను. (గ్రంథము పూర్తియైన పిమ్మట లోపములను సంస్క- 

రించి పలుమాటు పఠించి గుణముల నలరించి ముదణాధికారము, (గంథ 

స్వాతర్యత్యము. గైకొని సర్వాంగసుందరముగ వ్యయ (ప్రాసల కోర్చి 

ప్రచురించి పళ్లెటూరివాసి నగు నన్నుం గృతార్థుని గావించిన శీ శేషాద్రి 

రమణకవులకు వందనముల నర్పించెదను. 

ఇట్లు - అనువాదకుండు, 

ది 1-4-1929. కొణకంచి చక్రుధరరావు. 

x 
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ధర్మ సంస్థావకు(డును, అవతార పురుసు(డును, లోకోద్దారకు(డును 

(శ్రీ శివాజి చక్రవర్తికి గురువరేణ్యు(డును 

గంథక ర్తయు నగు 

ఇ శ ఆపు Vv 8) సమర్థ ౦ *నుటిసం నమ్ 

వచరణకములములయం దీ యాంధానువాదము సమర్పించి 

గ్రే త్రిక రడ నగు చున్నా (డను. 

భ_క్షజన విధేయుడు, 

అనువాదకుడు, 

1 4 1929. 
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ల “సబోధయను నీ సర్యోత్క్బృష్ట (గంథము కొన్ని సంవత్సరముల 
(క్రితము, ఒకసారి చదువగా ఈ పవ్మిత పుస్తుకము 'తెనుగుబేశమందంతటను 

వ్యాపించియుండ్న నెంతో 'బాగుండునను తలంపు గలిగెను. వలన? (బహ 

వేత్తలకు పరమభ కులకు, యోగనిష్టులకు, నిప్కా-మ కర్మయోగులకు 

నుండవలసిన ధర్మము 'లేగంథములోను నింత సవిస్తరముగ కానువించుట 
లేదు. అంతియేగాక ఇది పురాణగాథ కాదు. (పత్యకుముగా కొలది 

సంవత్పరముల్మకీందట జరిగిన విషయము, సమర్గరామదాసస్వాముల 

దివ చరిత్రము సాధారణముగా భో కృులండణు నెజింగిన విషయమే. ఈ 

(గంథము యెచ్చట దొరకునా యని విచారించగా దూపాటి వెంకటరమణా 

చార్యులని తెలియడమైనది. వారిక్షివాయగా 1929 లో మొదటికూర్చు 

అచ్చనదనియు, అది యిప్పటికి 26 సంవత్సరములై నదనియు, తరువాత 

మ్యుదించువారు. లేకపోవుటచే ద్వితియ ముదణము జరుగలేదనియు 

'తెలుపుటవల్ల యట్టి పావన్గగంథము నచ్చువేసిన 'బాగుండుననితలం 

చుటవల్ల దూపాటి వెంకటరమణాచార్యులకు తెలుపగా వ్రీతిపూర్వక 

ముగా ము[దణమున కవకాశముసంగి ఇకమిోద దీని సర్వాధికారమును 

© వ్యాసాశ్రమమునకు ఉండులాగున భ_క్తీపూర్ళ్ణకముగా అనుమతి 

షత్రము(వాసి యిచ్చిరి. ఇట్టి ఉఆదారస్వభావమున్నుు పరమభ _క్రియున్నుగల 

(శీ దూపాటి వెంక టరమణాచార్యులకు కృతజ్ఞులము. (_/ సమర్థ రామ 

చాసస్వాముల వారిపై గల భక్తిచేతను పరమభ కులందజున్ను దీనిని చదివి 

తరించవలయునను సదళి పాయముతోో దీనిని ము|దించడమైనదేగాని, మజి 
యొక లాభము నుద్దేశించికాదు. 

ఇటు 

శ్రీ) వ్యాసా(శ మమువారు. 

కీమ్. 
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ణ్ చ్త త్ర 7. 
ద్వితియ ము దణము, 

చిత్తూరుజిల్లా కాళహ ప్పి తాలూకా ఏర్పేడు నీ వ్యా! 

1శమమునకు దాసబోధ ము1దించుటకు అధికారష్మతము ఇచ: 

చున్నాను. వెంటనే ముదణమునేయుటకు సంత్ ష పూర్ణ 

ముగా అంగీకరించుచున్నా ను. పట్టు (గంథవిషయ మై సర్వా? 

కారముగల నేను ఆమోదమును 'తెలుపుచున్నాను, ఇకమి** 

దీని సర్వాధికారము నీ వ్యాసోశ్రమమునకు యిన్వబడినది, 

దూపాటి వెంకటర మణాచార్యులు, 

(బాస్మాణవాడ, 

హనుమకొండ పోష్టు ఊహెదరాబాదు. (దక గ్రాస్ + | 

సంవత్సరము 1955. 

x 
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మొదటి కూర్చు 
సంపాద -య భూమిక 

IPP RPP: Nf 

ఈ దాసబోధ (సమర్థ రామదాసస్వామి రచించిన మహారాష్ట్ర) 
(గంథమున కనువాదము. దాసబోధ (ప్రశ స్టియ ౪ సమద్ధని జీవిత. 
మును 'దెలుపు ప్రత్యేక వ్యాసము ఫీ (గంథమునం చేర్చితిమి. గాన నాయా 
భాగములు వదలి (గ్రంథప్రచురణమునుగూర్చి యొకించుక (నాసెదము. 

దాసబోభ మహారాష్ట్ర్రలు మిగుల నభిమానముతో సారవించు 
పవ్మిత్మగంథము.  ఎందజో మహారాష్ట్ర్రభాషలో నీ [గ్రంథమును ముద్రిం 
చిరి. అందు ధులియాలోని సత్కార్యో త్రేజక సమితివారు (ప్రచురించిన 
ప్రతి శుద్ధముగను సుపరిశోధితముగను నున్నది, దీని ననుసరించియే 
హిందీయనువాదము |ప్రచురింపుబడెను. ఈ యాం(ధానువాదము చాల 
వజకు హిందీయనువాదము ననుసరించి చేయబడిననుః గొన్ని తాన్రల 
మూల్మగంథమునుండియు గుజరాతి అనువాదమునుండియు విషయసమ 
న్యయమునకు భావముల గై కొనవలసివచ్చినది. హిందీ దాసబోధలో 
'మొదటికూర్వ్పునగల యంశేములకు రెండు మూండు కూర్పులలోణల 

యంశములకు భేదముగలదు. ఇన్నిటిని సమన్వయించుటచే నీ దాసబోధ 
యించుక హిందీ! ప్రతి శెం'దేని భిన్న ముగనున్నను జాలవణకుః 'జేరువలో 
నుండును. ఈ (గంథమును మూలానుసారముగ మా మిత్రులగు |శ్రీయుత 
కొణకంచి చక్రధరరావుగారు 102.26 తేదీ ఆంధధింప నారంభించి 
4.1127 తేది పూ ర్రొచేసిరి, (ప్రచురణ విషయమున నవకాశములున్న వో 
విచారింపుండని లిఖత ప్రతిని అనువాదకులు మాకొసంగిరి, తదాదిగ (గంథ 
మండలులక్కు (గంథప్రకాశకులకు నీ (గ్రంథమును [బచురించుకొండని పలు 
మౌాజు |ప్రాసిలీమి. "పెద్దగంథధమనియుం దీరికలేదనియ్యు. [గంథము 
పంపీన ఏలువెంట యోచింతమనియు6 (బత్యు _త్తరమొసంగిరి,. ఈ యవ 
కాశములో భాపాంతేరీకరణమును మేము సలుమాబు జదివితిమి. 
పీందీ! ప్రతితోం బోల్సి మా చితిమి, మహారాష్ట్ర పద్యములతో౮హాడం 
బోల్చిచూచితివి. ఆంధధ్రీకరణము సమంజసముగ నుండెను, ఈ (గంథరత్న 



క 

మాం ధవాబృ్మయమున కపూరాలంకార మని తోంచెను. కాని (ప్రచు 

రించు మార్లమెద్ది? ముదణశాల కేగి విచారింప రు £000 లు వెచ్చించిన 
గాని (పతులు 1000 మ్యుద్రింప వీలుకాదనిరి. మేమా నిగ్షనులము. 
ఆంధుల క్ర సమర్థరామదాసన్వామి సందేశము వినిపింపవలసిన శుభావస 

రము వచ్చినది. ఎట్టు నిర్స్వహింపనగునని తికమకపడితిమి. మా పరిస్థితులు 

మున్నొకమాబు భారతిలో నివేదించుకొంటిమి. 
6ళన్సాశే ఛాగ్యముక న్లొనేసి కవితానందానుసంధాన భా 
పాకాన్యంబులతోడ "రేయిపవలు౯ సాఫల్య ముక జేసి వి 

ద్యాకాంతక్ జరియింపకుందునె? దరి దతుణ్ణనిర్మాంస శ 
ల్యాకారంబుగనుంటి నెట్టులిశ నీయాంధ్రాశ చల్లారునో??. 
ఈ తృహ్యయే (గంథప్రచురణమునకు మమ్ము తొందరించెను, 

ఉదారభావమును సర్వస్వామ్యములతో అనువాదకులు మాకీ గ్రంథ 
మొసంగిరి, క_ర్హవ్యముతోచక (తొక్కు.లాడుతతి నందిగామలో నుద్యోగ 
వశమున వసించియున్న మా మి(త్రులును ధర్మస్వభావులునగు ౪ చేవర 
కొండ రామమూా ర్రిగారు [పోత్సహించి మోకు జయము చేకూరును, 
(గంథప్రచురణమునకు సావాసింపుడనియు శ క్రి కొలంది తో డ్పడుదుననియు 

సెలసిచ్చేరి. పలువురు మతులు శక్ కొలంది (గంథవ్యా చీక (బయ 

త్నింతుమనిరి. చదాసబోధ (ప్రశ స్టితెలుపు కరషత్రమునొకటి (ప్రచురించి 
ముందు వెలయొసంగినచో ఆంధదాసబోధ రు 4లకు ఒసంగుదుమని 

(పకటించితిమి. ఎందజో ఛాపాభిమాను లభినూనించి తో డ్పడిరిగాని 

కావలసిన ధనములో. గొంతమాత్రమే, సమకూరెను మా శకి కతీత 
మగు పనియని నిరుత్సాహాపడిలిమి. ముదణ శాలాధికారులు అనువాద 

మునకు శుద్గ్మపతి [వాయకున్నచో ముుదింప నవకాశము చిక్క-దనిరి. 
ఆధునిక సంపదాయానుసారముగ ఛాపూసంస్క-రణములు ఉచిత పద 

(ప్రయోగము నెలకొల్సి వ్నిసృతములుగనున్న మకోటములు తగ్గించి రచన 
మును స్వతంత్రభాషనలె సంస్క-రింపవలెనను కోర్కి- జనించెను. అను 
వాదకులు మా తలంపున 'కామోదించిరి మూల(గంథము మహారాష్ట్ర 

(గ్రంథము చెంతనుంచుకొని ౨0.6౨8 తేదిని శుద్ధ ప్రతి (వాయ నారం 

భించి యెనిమిదిమాసములకుం బ్వూరర్తిచేసితిమి. మా మిత్రు లీమార్పుల 



నా 

కామోదెంచిరి. ముదణమునకు యత్ని ంచుసరికి జేత రొక్క_ము ఇోల 
తక్కు_వగనున్నను సాపహాసించితిమి, సిద్ధసంక ల్పుండ్రు అమోఘ వతుండు, 

మృతజీవ్రండునగు (| సమక్థరామన్వామి మా హృదయముల నావరించి 

యెన్ని యంతరాయములు కలిగినను ఎన్ని విషయపరిస్థితు 'లేర్పడినను 
బోత్సహించిన కతన 'నేంటి క యాం భానువాదమును (బచురింపలలిగితిమి. 

అంధసోదరు లీ [గంథ్యపశ స్తిని గమనించి యాదరింతులేని మేము 
ధన్యులము. 

సమర్థ రామదాసస్వామి భారతదేశ పర్యటనము గావించుతటి 
ఆంధ్రచేళముస్ం జిరకాలము నిినసించి తన సంపదాయమును వా 
గాఏంచెననియు శివరామ దేశకు(డను నొక విద్వాంసుని . అం సడల 

వను మ i నా ఇ pr ot (1లో 

నందలి మళ మున కధ్ పతిని సని గానించెననియు అంధమున సవుర్లుం డనేక 

దురదృష్టవశమున నింతవరకు (_ సమర్థుని యాంధ్ర 'కవికారనము 
(గోలుటగాని యతనిచే స్థాపిత మైన మఠమును దర్శించుటగాని తటస్థింప 
దయ్యె. పరిశ్లోధకు లిందుల శెంలేని క హి చేయవలసియున్న ది. 

సమర్థ రామదాసస్వామి "కేవల వేదాంతిగాదు. (పవ క్ష, ధర్మ 
స్ధాప కుడు. చాంతిదూత. శివాజిచ కవ రి నాధారముగండేసికొని ఆర్యా 
వే రనమున నీయన ధర్శసంస్థాపనము గావించి యవతార. పురుషుడని 
'వేరొంబెను, ఆయన యాదర్శములకెల్ల నెలవగ్గు డాసబోధ సనెంలేని 
(ప్రశంసింపవలసియున్న ది, ఆత, వ్యక్తీ క్ సమాజము దేశముల కుసక 
రించు . హిత్తోపబేశ మెంతేని యూ (గంథరాజమునణగలదు. ఇందలి 
పూర్వార్థము పరమార్థాభ్యుదయమునక్కు ఉ_త్తరార్హము సాంసారి'కొ 
భ్యుదయమునకు నుపకరించును గాన మానవజాతి కీ గ్రంథరాజము సర్వ 
"కొల సర్వావస్థలందును సరిపడును, 'వేదవేదాంతాదులలోం (బతివాదితము 
లగుత _త్తాసారముల చెజింగించునదిగాన యా (గంథ మా స్టికుల కందటు 
కును బళనయోగ్యము. స్వాతంత్ర్య బీజములు స సమకాలికుల హృదయ 
ములలో నంకురింపశేసిన కివాజియంతటి త్యాగమరార్థి రిచేం జిరపఠనీయ 
మగుటచే నీ గ్రంథము సందిగ్ధావస్థలో నున్న మాతృ'ేశమునకు విజ్ఞాన 
మును _బసాదించుననుటకు సంశయింపం బనిలేదు. జాసబోధను రామదాస 
స్వామినిగూర్చి క. వి. లమ్మణరాన్రపంతుల వారిటులవాసీయున్నా రు 
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జోధ జూల మాహాత్ళ్యముగల యు త్తమ్మగంథము, అందు వివిధపిషయ 

ములు చర్చింపంబడినవి, 

రాజకీయవిదు లిది రాజసీతి శాస్త్ర మనిరి, కవులది సీతికావ్య 
మనిరి, రామదాసస్వామియేు |గ్రంథాదియందు ఇది పరమార్థమును 
బోధించు వేదాంత శో స్త్రుమనియు సరర్టాగంథములసారమిందుంగలదని చెప్పి 

యున్నా6ండు. చర్మితకారులు ఆ కాలపు 'చేశచర్మితమసిరి. పలువురు పలు 
విధముల దలంచిరి. కాని రామదాసస్వామి అనుయాయులగు భ కులు 

వేదాంత శాస్ర్రమనియే విశ్వసించిరి. మొత్తముమోంద సార్వకాలముగ 
నున్న సమస్త విషయశోభితమగు వేదాంత శా స్త్రమనుటయే సమంజసము. 
రామదాసస్వామి దాసబోధ యపూర్వపద్ధతిలో రచించెను, శిష్యుల 

సంచేహాములు నివారణచేయువిధముగం సన్ని సమాసము లుండును, 
తన దివ్యానుభ వములనే కొండొకచోం బేర్కనును. తా _ల్లికాంశ 

ములలో నాత్మానుభవమె తొణికిసలాడుచుండును. తాను సాధించిన 

యమూల్యాయములనె తజచుగాం జెప్పును, మజుగులేకుండ స్పష్టముగ 
(శోతలకుం "జలియంజెప్ప్తుటయు. దానుజెష ప్పూనద్నా యంతవరకు (గహీ హించిరో 

యెజుగుటయు నందందు. గానవచ్చును. ర్వాన్తుదాసస్యామి సర్యమతముల 

సారము [గహించెను. బవాుభాషలలో.: బరిజానముగలవాండు, చతు 

రుడు. సుందరాకారుడు మాటకారి ఆచరణము పరిశుద్దము. ఎంత 
మంది మహోపండితులను చేశభాషలలో |గంధరచనము గావింపంజేసెను. 

అయన యొచ్చటనున్న అచట. దీర్గ ప్రజవలె భక్తులు (పోగై కలసిమెలసి 

వర్తింతురు, 

తొలుత (౧) శివాజియు రామదాసస్వామి గొప్ప యవతార 

పురుషుడని మహాత్ముని ఉపదేశమునకు వచ్చెను. ఉపదేశముతో వారల 
సమావేశము ముగియలేదు. ఆ కాలమున 'బేశమును సంకత్రుభితపజచు 

రాజకీయ వ్యవహోరములన్ని యు వారిచర్చలోనికి వచ్చెను. ఆచరణ 

మునకు: (బణాళిక లేర్చడెను. శివాజిని తీర్చి దిద్దినవి రామచదాసస్యావిం 
దివ్యబోధలే. అనేక సందిగ్ధ సమయములలో రామదాసస్వామి కర్త 

వ్యము నుపదేశించును. అట్ట దుర టసమయములో సమావేశము కుదుర 

చేని దాసబోధ నొకమాజు. ఫరించుకొనుము. కర్తవ్యము బోధపడునని 



on 

'చెప్పుచుండుపా(డు. ఆకారణమునే దాసబోధ (౧౫ శివాజికీం వారాయణ ' 

(గంథము. దాసబోధయే శివాజిని చేశభక్తునినను హిందూధర్మరత 
కుండుగను లోకో _్రరపురుషునిగను జేసినది, “సమర్లుని యుపేశసారము 
లివాజిచ కవ ర్తి రిమనమును మననముజేసిన-నో ఆధ్యాత్మ కానందమును చేశ 

భక్తిని సాధింపంగలుగుదుము. ఈ పవ్మిత సంకల్పముతోనే దాసబోధను 

ఆర్మధమున  బరివ_ర్గనము(జేసి వ్యా ప్రికంతయో పాటుపడితిమి. కార 
వ్రూంరులగు సోదరాం(ధుల సీ చాసబోధ యాకర్షి ౦పకుండునా! 

అడై (త దృష్టితో (జూచినను వ్యవహారదృన్టితోం జూచినను 
జడాసబోధ మిగుల మహ _త్స్వోముగల (గ్రంథరాజము. ఈ (గంథ (పశస్తి సిరీ 

నిషయకల్పన మనుకూలముగ నున్నది. మొదట మూండు దశకములలో 
ఐహీక జీవితమున మాననవుం జెబుంగందగిన నీతుతెన్నేని గలవు, భాగ 

వతమునందుం బీరొ-నిన నవవిధ భక్తులపె (వాయంబడిన వ్యాఖ్యాన 

మనదగు నాలుగవ దశకము |ప్రశంసనీయము. సమర్ధుః జైదవ దశకము 
నుండి వేదాంతచర్చకుం గడంగెను, గురునిశ్చయమునం జెప్పంబడిన యంశ 
ములును సద్దురులతీణమునం జెప్పయబడిన యంశములును సంపూర్ణ ముగ 

సమర్థ రామదాసస్యామి కన్గయించును, శిహ్వలకుణము లటులె భీవాజి 

చక్రవర్తి స ర్తి కన్గయించును. ఐదవ దశకమంతయు నిటుతె సద్దురు సచ్చిష 

లజ్ణముల కుదాహారణముగ నున్నది. వేదాంతభావము . లిటనుండియె 

సూచింపంబడెను. ల్తణవ దశళక ము దుర్గమమగు నదె రత నిరూసణము. 

సమర్థుండు ప్రరామానుగ్రవామునను అత్మ ప్రతీతివలనను (గహీంచిన 
యపూర్య £ విజానమున కీదశకమునుండి యాధారములు లభించును. సమ 
ర్ధుండు సంస్కృతమునను మహారాష్ట్రముననుగల వేదాంత [గ్రంథముల 

సన్నింటిని గాలించెను. ఎంతటి దుర్భట విషయమునేని సమన్వుయించు 

టలో ఆతని క పూర్వమగు నై నై పుళ్యముగలదు. వక్ష _కృత్వ మనన్య సాధా 

రణ మైనది. ఆచరణమునం గళంకమే లేదు. ఆయన యాశయము (పపంచో 
ద్ధరణము. కావుననే శివాజియంతటి మహారాజు సమర్థునికడ ముగుడై 

హేదాశ్రాంతుల్లై. కనుసన్నలలో మెలంగెను, నిస్పంగుఃడగు తుకారాక్ 

సమర్ధని మహా_త్ష్యేము 'దెలుపు సద్గురు నిశ్చయమును బఠించెను దాస 

బోధయందలి లఘుబోధ శివాజికె_ _ ప్రక్యేకముగ రచింపంబడినది. సృష్టిని 
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గూర్చినకథ సమర్థుని యపూర్వకల్పనాశ కిక దార్కాణము. ఉపని 
షత్తులు, ప్రస్థాన త్రయము మున్నగు వేదాంత గంథముల భావము కర్తా 

యోగమని (లోకమాన్య తిలకుగారు తన కర్మయోగమునందు నుడెకు 

యున్నారు. సమర్గుతు ఈ నిరూషణమునందు లోకమాన్యునకు మూర్త 

దర్సక గకుండుగాననే పలుతానుల దాసబోధనుండి తనవాదమున చిధారములం 

లోకమాన్యుండు 7 కొనెను ఆదర్శపురుమండును సర్వజ్ఞ వంరారక * 

మణియు నగు WW సమర్థ "రామదాసస్యామి తన వృత్తాంతేము నిట్ట 

చెప్పుకొొనుచున్నా (డు, 

“అతృజ్ఞానము పురాణములను జదునుటచే నాణుంగంబడడా = 

దానిని వర్ణిం చివర్ణించి వేదములు విసిగిపోయెను. కాని ప్ర సద్దురుమూ_త్సి 
యన్న గవహామువలన నేనిప్పుడు మి కందజకు దానినే చెప్పుచున్నా జనమా. 

సంస్కృతము, మహారాష్ట్రము మున్నగుభాపూ (గంథములందు ఇ 

శేమియుబ'వేశములేదు. కాని నావృదయమునందు కృపామురా_ర్హియా?ను 

సద్దురుస్వామి నివసించి విరాజిల్లుచున్నా(డు,. కావున నిపుడు (ప్రస్తుణాా'రా 

శమునుబెలుపుటకు నాకు సంస్కృత (ప్రాకృత |(గ్రంథములతో చుట్ట్యో 
యావశ్యకమును లేదు. దాస___5._6 

సమధ్ధుని నిరాడంబర జీపితమునకును, సహజవిజ్ఞ్వనమునకు యు 

నుదాహృతణభాగములు చాలును. వేమనవలె సమర్ధుడు తోచినయంతకా౫ 
నెల్ల వమర్శించుచుందనకు వెగటుగందోంచినవెల్ల దూపీ.చుచుం జోనల్. 

ఇెప్పందలచిన యంశము విస్నష్షముగన్సు 'నుబోధముగను శాసన 

_కూలముగను జెపె న్నను. అంతతో ౧ దృష్తి ఫిజెందక శిష్యులడంగు నంగా 

ముల : బురస గారించుకొని సోదావారణముగ  మజులం జర్చించెనూ, 

సుబోధార్థమై చెప్పినయంశమును మణుల జెప్పెను. కడకు విసిగి రహెురాళః 

జెప్పినను “డెలిసికొనజాలరేమియని శిష్యుల నెత్తిపొడిచెను.. త_త్హ్వ గం ౬౫ 
మున యోగ్యులెవరొ తొలుత నిర్ణ యించి మేఠుళొనిన శివ్యులు విషయక 
(గ్రహణమునం బరాకువహించినందులకుం గినియుట గురుధర్మమే గజా 1 

(బహ్మానిరాపణము, మాయానిరూపణము, కేవల బ్రహ్మము, కలనా 

నిరసనము మున్నగు నంశములలో సమర్ధండు తెలిపినయంశము లాతున్స 
సర్వతో ముఖవిజ్ఞానమునకు. బం ం-ణముగా నున్నని, అలౌకిక మం ౪ 
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యగు (_సమర్గుని యుపదేశరవాస్యములు మానవుని. గ_ర్హవో్య్వోన్ముఖునీ 
గావించుటకుం జ త్వర హాస స్వముల 'నెజింగించి వై దికమతాభిమానిని 

జేయుటకు దగియున్న వి, 

ఆర్యావ _ర్హమున బుములుపై తము లోకక' భ్యాణమున క్రై శుతి 

స్మృతీతొహాసముల రచించిరి. వాత్స్యాయన 'కామందక శ్యుకాదులు రాజ 
నీతుల నెజింగించిరి, బౌద్ధులు తమమతమును గేవలనై తికముగ సంస్క 

రించిరి. జైనులు (ప్రజలకు నిరాడంబరము, భక్ర్భావము అహింస 

బోధించిరి. భర్హువారి (ప్రముఖులు సర్వకాల సర్వావస్థలందు మానవ 

జీవితమున కుపకరించు నీతివై వై రాగ్యబోధక ములగు [గ్రంథముల రచించిరి, 

శంకరుడు, రామానుజుడు  మధ్యసాగ్గమియు భావ్యముల రచించి 

జేదాంతచర లలో శ్రా బ్లా సిరి, అంతియగాని సంతు తవైయున్న 

ఆర్యానర్త రమును మేలొ-ల్సి స్వాతంత్ర్య సంపాదనమునకు హిత వెతింగింప 

రి వ్లూధవ్ల న నిద్యారణ్యులు అంధనామాజ్యము విచ్చిన్న మై మొన పిదప 

విద్యానగర సామ్రాజ్యమును స్థావించుటకుం (బోత్సహించి హరిహర 

రాయలన్కు బుక్క-రాయలను ముందునకుం (దోచెను. అనంతర మాయన 

సన్నా్యాసము స్వీక రించి వీళా ధిపతియయ్యేనేగాని పరాధీనవుగుజాతి నుద్ధ 

రింపం దలంపలేదు. తిక్క-నసోముయాజి, తిమ్మురుసుమం'తి, కార్యఖడ్ల 

(ప్రవీణులు (బహ్మాజ్ఞు లెయయ్యు యేక 'దేశీయమగు [గం థరచనమునను( 

దమ సంస్థానపాలనమునకు నుసురులొడ్డరిగాని (ప్రపంచక ళ్యాణమునకుం 

చాటువడలై. రి, వేమన లోకమంతయు' . నజ్ఞానభూయిస్తముగనున్న దన్తి _ 
క్రాననచ్చిన దురాచారమును ఖండించెను. సీతిహోధించెను. లోకోద్దరణ 

మునకుమా(త మించు కేనియుం [దోవంజూపలేదు. తులసీదాసు, జ్ఞానచేవు 

బమ్మెరపోతరాజు తుకారాము కేవల భగవద్భుక్తులు. |ప్రపంచాతీతంలు, 
సమర్థ డీకవుల తెగలోనివాండుకాండు. క వి తా క బృనమునం 

దిక్క-నసోమయాజి, (బ్రహ్మచర్యా[శ్రమమున భిమ్మండు, తత్వబోధనమున 

వేమన, శ్రీ రామభ క్రిలో లమ్మణుండు, లోనోద్ధారణమునం జాణక్యుండు, 

లోకవిమర్ సమునం (బ్రపంచజ్ఞానమున కే మందుడు. ధర్మసంస్థాప పనమున, 

బోధనాపాటవమున, శాంతజీననమున బుద్ధుండు. యు కిపయుక్షు కులలో 
యుగంధరుండు, రాజనీతిలో బృహాస్పతి. సమర్థరామదాసస్వామి నెల 
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కొల్పిన వీఠములు కావించిన లోకోద్ధరణము 'ెలుపు వీఠిక (ప్రత్యేకించి 
యిందుంగలదు. 'సమర్ధని నవతారపురుమునిగా మహారాష్ట్రులు పరిగణించు 

చున్నారు. శీవాజిని, “సమర్ధని నరనారాయణావతారములుగం బలువురు 

తలంచుచున్నా రు, సమర్ధుడు, శివాజిమూర్థాభిపి_ క్టుండగువజకుం దిదేక 
దీక్షతో మహారాష్ట్ర రాజ్యమును వృద్ధికిందెచ్చెను. అనేక శ్లీష్టపరిస్థితులలో 
న్రివాజికిం గ _ర్తవ్యముప పటేశించెను. లేన తపస్సు, జీవితము “నీవోజకొలకు 

వినియోగంచెను. మహాత్నుండగు నీ సమిర్ధరామదాసస్యామి నంతని. 

(పశేంసింపగలము, సన్నా్యాసియయ్యు లోశాభ్యూదయమునకో, ధర్మసంస్థా 

పనమునకు జీవితమును ధారబోసి తన శివపరంపరను, మఠాధిపతులను 

గనుసన్నలలో సంచరింహలేసే ఆర్యావ_ర్హమునకు గర్జుయోగమును (బబో 
ధించి యిహపరలోకములకం (ద్రోవంజూపిన © సమర్గరామదాసస్వామి 

జన్మము లోకో _త్తరము, అనన్య సామాన్యము. 

దాసబోధ బవాభాషలలో ననువదింపంబడెను, సుప్రసిద్ధ డగు 

రామదాసస్యామి చరిత మితిహాసములందును, బురాణములందును, భక 

జీవితములందును (బ్ర చురింపంబ డెను. మహారాష్ట్రదేశమున శివాజి 
సామా జ్ఞ మును .రామదాసన్వామిరాజ్య మందురు మహా 

రాష్ట్రదేశమున రామదాసస్వామి చిత్రపటములేని భవనములేదనుట 
యతిశయో గాదు. సమర్థుండు స్థాపించిన మకములలోం బెక్కు- లిప్పటికిని 
మహారాష్ట 'చేశమునం బలుకతావులలోం గలవు, సమద్ధని సమాధిచెంత 

నటికి బూహాఫురస్కారములు జరుగుచున్న వి, శివాజిఛ(త్రపతి యొసంగిన 

(గ్రామములపై వచ్చు నాదాయముతో సమర్ధనివర్లంతి మహావై భవ 
ముగా మహారాష్ట్రలు జరుపుచున్నారు, రామదాసస్యామి కృతమగు 

దాసబోధను యధారూపముగ భావము, ఉచేకము, శైలి తగ్గనీక 

మాధవరావు సగామహాశయుడు హిందిభాషలోనికి మార్చెను ఈయ 
నను పహొనుమూక- గథవర్లా నివాసియు రామదాస మఠాధిశ్వరుండును నగు 

(ధర నిమ్ణురామజపే బి, వ. గారు పదమూండువమూటబులు పఠించిన 

వీదప హీందీలో. బరివ ర్హనముజేయుమని యాజ్ఞువించిరి. గురునాజ్ఞ శిరసా 
నహించి (గంథరచనమును. రాష్ట్రభాషలో నూధవరావు స్యఫేగా రనున 
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దించుటచే సమర్థుని బోధనామృతము జనులెల్లరు (గోల నవకాశము 
లభించెను. _/ 

హీందీ దాసబోధ మహారాష్ట్ర గంథమునకు సరిగనున్నదో లేదో 
చరాచి లోసములుసవరింప మహామహూలగు హిందిమహాోరాష్ట్ర విద్యాం 
సులె దుగు రొకసంవత్సరము (శ్రమపడి పరికోధించి యన్ని రీతుల మెజుంగు 

బెట్టి అమూల్యమగు (గంథవిమర్శమును (బ్రసాదించి (గ్రంథహా_స్రి నతిళ 

యింప.జేసిం, మహారాషు)లు సమ _స్పవిభముల కీంంద్ భాపాంతరీకరణ 

మునకు దోడ్సడి 1912 లో (బచురించినపిదప వేలకొలది (ప్రతులు 
వ్యయమయ్యెను. లోకమాన్యుండు హీంద్మీగంథమునుగూడం దా నుదా 
హరణముగం గై కొంటినని కర్శయోగమున (బ్రచురించెను. ఇందుచే 
హీందీదాసబోధ మూల్మగంథమునకు సరియగు ననువాదముగాన జాల 
వజకు హీందీ ననుకరించియే యా యాంభానువాదము రచింపయిడెను, 

ఆంధానువాదము  |ప్రచురించుటలో (| సమర్ధుని దివ్యాశీర్వాదమే 
తోడై నది. యథాశ క్రీ గంథ సంస్క-రణముగావించి యీ (గంథమిప్పటికి 
సమర్స్పింపలలిగిలిమి, విజ్ఞులు లోపము లను బెలివిన మూడవకూర్చున 
సవరింతుము., 

సమర్థుడు _భధ్రాచల రామదాస్తునకును, 'వేమునకును_కర్ణాట 
కవియగు_ సర్వజ్ఞునకును సమకాలికుడు. సమకాలిక [గంథములందులేని 

రాజ యపరిస్థితులు, (పజాభావములు, స్వతంత్రో ద్యమధర్శములు పే 

మీంచి చర్చింపంబడిన కతన దాసబోధ లోకో _త్రర గంథముగం పరిగణింపం 

బడెను. . కావున (గ్రంథసమాలోచకులచే ననుభనపూర్వకముగ విమర్శ 

మున [వాయంబడిన గవపని నీగంథము (ప్రప్రథవుమునం జేసిదూ”పెనో 
యాపనినే యది భవిష్య క్రైలమునందు:గూడం జేసిమాప(దగియున్న ద*ిను 

వాక గ్రముపై 6 గలవిశ్వాసమే (గ్రంథ (ప్రచురణమునకు మమ్మిన్ని విధముల 

(బోత్పహించి సిద్ధసంకల్పులం గావించెను, 

వకదీకగా (గంథపఠనము, భాహాంతరీకరణపరికీలనము, శుద్ధ ప్రతి 

లేఖనము మున్నగు పనిపాటలచే మాకు దాసబోధతో నొకసంవత్పరము 
యెడ తెగని పరిచయము గలిగెను, సమ _స్తపిధముల మా జీవితమును 
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సంస్క-రించుకోన నీ (గంభరాజము తోడయ్యెను, చిరకాల సహాొవాసము 

చేసిన మితుని మెడబాటువలె నొకగడియయేని దాసబోధ జదువకున్న 

దోంచుటలేదు. లోకో త్తరమగు నీ పవ్మితగంథము లోకమునకు సై తము 
యిటులె యుపకరించె నేని (గ్రంథము నాంధలోక మునకు సమర్పించిన 

మేము ధ మ్యులము, 

రామదాసస్వామి జీవిత మాక ర ణముగ నుంటకై యందు 

'దెనుగుపద్యములను మేమె (వాసితిమి. ఆంధ్రీకరణమున అనువాదకుల 
యనుమతినాంది కొన్నితావుల విషయము సుబోధవముగుటకు. ఇెంచితిమి. 

మూర్చ లతుణమునను దాషతేయలకుణములందును బృతర స్థలములందును 

గల మకుటములు తగ్గించి [గంథమునం జవులూరు తెలుగురచనల నలరిం 

చితిమి, సాధ్య మగునంతనజకు (గంథము శుద్ధమగు (గాంధథికభావలో 

ననువాదకులు నిర్దుష్టముగనే (వాసిరి, కొన్నితావుల ముద్రణన్థాలిత్య 

ములు దొరలినవి. సయే పద్యమున కేది యనువాదమో తెలియుటనై_ 
హింద్మ్గంథము నందువల నిందును బద్య సంఖ్య యక్స్పైయుంచితిమి. 

స్వాతంత్య వీరుండగు ./ శివాజిచ్మక్రవర్తియొక్కటయు. (రై రామదాస 

స్యామియొక్క-యు బటములు పూనాచ్చితశాలా (పెస్సునుండి తెప్పించి 

(గంథమున జేర్చితిమి. అందందు. జ్యూ తసంస్కా-రో దోషములు ఆం ధీకరణ 

(ప్రమాదములునున్న చో తృతీయము[దణమున సవరింతుము. గంథ 
(ప్రమరణమునకు అవకాశము గలుగజేసిన అనువాదకులకును (గయధనము 
ముందుగనొసంగి [గంథముకొటుకు నిరీకీంచిన పాఠక సోదరులకును మా 
(గంథమాల పాఠక వర్షమునకును గృతేజ్ఞులము, 

ఇట్లు భాషా సేనకులు, 

నందిగామ, షాద్రిరమణకవులు, శతావధానులు, 

1—-4—29. కాకతీయ (గంథమాలా 
r సంపాదకులు, 
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దాసబోధ మొదటికూర్పు [పతులు 1100 చాలకాలము [కంద 

కర్చుపడెను. (పకటనలకుం 'బెద్దమొ_త్తము వ్యయమయ్యెను. ఆంభచేశము 
నందు బలుతానులనుండి పుస్తకములకు జాబులు రాసాగెను, రెండవ 

కూర్చునకుం [బయత్నములు నెరవేరకపోనుట యటులుండ ముదణ కాగి 

తములు నాలుగురెట్లు “పెరిగెను. క_ర్తవ్యముతోంచక యూజకుంటిని, 
దాసబోధ నూ పక్షమున షికయించుచున్న సుప్రసిద్ధ వ్యాపారులు స్వల్ప 

(పతిఫలమునకు కావీరై టు మిక్ష్రయించుమని కోరిరి. “మజియొక వర్తకుఃండు 

ఒక వూార్చునకైన “అవకాశము గల్పింపుండనియు "లేకున్న శావీలై టు 

యిచ్చినం బెద్లము త్తే మిత్తుననియు స్వయముగా నడిగను, నిప్మూ-మ 

క్ర రుడగు సమర్గరామదాసుని కృతి యమ్ముటకు సావానింపనై తిని, 

మొదటివారు మరల సాం ధ్గీకరింప యత్ని ంచుచుండిరని తెలిసినది. 'శెండవ 

వారు నా దాసబోధకు. చాళాంతరములతో ' వేటొక దాసబోధ సిద్ధము 

జేసి ముదణముచేయనుండిరని వింటిని, ఈ రెండవవారు కేవల వ్యాపా 
రులు, (గంథమువలని లాభము నెజుంగుదురుగాని (గంథము సుప్రసిద్ధ 

లచే (నొయించి సర్వాంగసుందరముగ మ్యద్రించి (ప్రకటించు జొదార్యము 
లేనివారు. ఏ తప్పుల తడికనో ముద్రించి వేలకువేలు(పతులు మిక్ర్షయింప 

గల వర్తకధర్మ విజ్ఞానులు. స్వయముగా దాసబోధను ముదించుటకుల 

దగిన (ద్రవ్వమౌా లేదు. ఊరకయున్న (గ్రంథప్రళస్తి కొజితపడును. ఏమి 
చేయుటకు దోచదు. ఈ స్థితిలో ఉద్య్యోగపరిమితి ముగిసినది. సంసార 

యాత్ర జరుగుట దు_స్తరమగుచుండ ఈ వీరయోమకాలమున వేలు కర్చు 
"పెట్టుట సాధ్యము కానిపని, రామదాసస్యామిో! వీ దాసబోధను నేను 

(పకటింపంజూలను, నీవె యూగంథమును వెలువరింపవలయును. అని 

యాలోచనా పరంపరలతో. గలంత నిద్దురతో రేయిగడపితిని. మటు 

నాటి యుదయమున ుసద్లుర్లు మలయాళసాషముల , వారియొదనుండి 

Uy అగయ్యాగారు హానుముకొండకు విచ్చేసి స్వాములవార్వు చాసభోధను 

ముదింపనున్నారు, విరా యంగీకారముకొజకు వచ్చియుంటినని "చెప్పిరి, 
శుభమని యంగీకరించితీని. అనతికాలములోనె ప్రై స్వాములవారు 



గర 

నీర్గుష్ణముగా మునుపటికంకు సుందరముగా. ద్వరితముగా ము(ద్రణము 
చేయించిరి. 

రామదాసస్యామి బహు (గ్రంథకర్త. ఆయన (వ్రాసిన (గ్రంథ 
ములలో మనస్పంబోధన శ్లోకములు అను మహోరాష్ట్ర్యగంథము చిన్న 

దై_నను విషయము గొప్పది, దానిని పద్యరూపముగాం “దెనిగించితిని. 
రామదాసస్వామి. జీవితము మానసిక శ్లేకములతో స్వాస్థ్యము లేనితజి దిన 
మునకు బది పద్యములవంతున కావ్యముగ(వ్రాయ నారంభించితిని, 

(గ్రంథము 800 పద్యములతో ముగించితిని, గంథము పూ_ర్తియగుటతో 
మానసిక  శ్లేశములు మటుమాయమయ్యెను. అదిమొదలు గృహాదై వత 
ముగా రామదాసస్వామి మూర్తిని ఆరాధించుచున్నా(డ, దాసబోధ 

నిత్యము పారాయణ[గ్రంథములలో  నొకటిగం చేసికొంటిని.  పవ్మితతర 
మగు రామదాసస్వామి బోధనామృతము అంధసోదరులు తనినిదిజం 

గోల. (శ్రీ ములయాళస్యాములవారు. అవకాశము కలుగంజేయుటచే 
నెంతయో సంతసము గలిగినది. 'రెండవకూర్చులో (గంథక ర జీవితమునం 
(గొ_త్తపషయములు జేర్చవలయు ననియు. దాత్వికాంశములకు వివరణ 
ముల నొసంగవలయునని సంకల్పించితినిగాని నెరవేరలేదు, సాంతపనులలోం 

దిరుగుచుంశుటచే [గంథము[దణ 'భారములన్ని యు దముమోద వదలినను 

(శ్రద్ధతో? గార్యమును జయ(్రదముగా నిర్వహించిన (శ్రీ) వేదవ్యాస 
ము దణాలయాధికారులకుం గృతజ్ఞుడ, 

ఆధ్యాత్మిక (గంథ|పచురణముళోణాక అర్ష ధర్మవ్యా ప్రికీ సర్వ 

విధముల (బ్రయత్నించుచు జిజ్ఞాసువుల నుద్ధరించుటయే పరమార్థముగం 
బెట్టుకొ" నిన (౪౮ (శ్రీ మలయాళస్వాములవారి యాదార్యముచే 

ఈదాసబోధ ద్వితీయము్ముదణము చూడలాల్లితినని సంతసించుచున్నాండ, 

ఇట్లు, ఫాహానేపకుండు, 

హానుమకొండ, దూపాటి వెంకటర మణాచార్యులు 

1510-55. (శేపూదిరమణకవులు) 



దాసబోధపై మహాత్మాగాంధిగారొసంగిన అభి పాయమునకు 
2 తెనుగు తరుమా. 

(ప్రియ మిత్రమా ! | బెజవాడ 12241929. 
మా జాబువేరినది. సమర్థ రామదాసస్యామి [గ్రంథములు బొంబాయి 

రాజధానియందు యెక్కు-న [ప్రచారములో నున్న వి. (పజలుత్సావాముతో 

నా (గంథముల బఠించుచుందురు. ఆయన నిస్సందేహముగా గొప్పబోధ 
కుడు, ఆ కాలపు జనులకు, శివాజీమహారాజునకుం దనపై గొప్పసదుద్దేశ 
మును కిలిగించుకొనెను. ఎం. కె. గాంధి, 

oa నాయాలు న ఆరని అంక రతా 

దాసటోధపై లోకమాన్య తిలకు మహాశయు(డొసంగిన 
| అ భి [పాయము., 

కర్మయోగము సన్నా్యాసమున కంగమనియు లేక సాధనమనియు 

Uy సమర్థ రామదాససాగబింనారు దాసబోధలో నిభూాపించిరి. అంతియ 

గాక కర్మమార్లముయుక్క- సత్యమహ_త్స్వ్వము శుద్ధముగం చేట తెల్లముగం 
జెప్పిరి, కాన నెజుంగC గోరువారు (శ్ర సమర్గుల చదాసబోథను, అందు 

సై తము ముఖ్యముగ ను _త్తీరార్థమును జదువవలెను. (_/ సమర్ధులనారి 

యుపదేశమె శ్రి వీవాజి మహారాజుగారెకి లభించెను. (తర్జమ్సూ 

దాసబోధపె కొమల్లా జు వేంకటలక్ష్మణరావు ఎం. వ గారి 

| యభిప్రాయము. 
శివాజి రామదాసుల చర్మితము (దాసబోధ సంసారులక్కు సన్నా్యా 

సులకు అనుకరణీయమే. రామదాసు రాజ్వధర్మముల సంపూర్ణ ముగ 

నెజీంగనవాండు గానం దన దాసబోధయందు రాజ్య ప్రక రణములో శీకక్ర ర్త 

లకు గావలసిన ధర్మములు క డునేర్పుగ వర్చించియున్నాంయ. ఈ (గ్రంథము 

నందలి యీ భాగమేగాదు కడమ (గంథమంతేయు అనుభవ పూర్షము 
గను అమృతేము చిప్పిలునట్లుగను నున్నది. 

X 
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అజన దశకము, 

పరమాత్ముని గు రించుట 

పరమాత్య(పా పీ 
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ఆంకరాత్మ నిరూపణము 

జ్ఞానోపదేళము 

నిస్పహూునిపని 

పం[డెండవ దశకము, 

విమలలతక ణము 

(పపంచానుభ వము 

ఈళ్వరుండు భ క్షుడు 

వివేక చె రాగ స్రములు 

(త్రివిధాత్మని వేదనము 

ఉత్ప త్తి క్రమము 

విషయ త్యాగము 

కాలస్య రూపము 

(ప్రయత్ని మునుగూర్చిన యుప'దేళము 
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క ర యెవడు? 

ఆత్మయొక్క. నుఖదుఃఖానుభవము 
ఉఊపవడేళ నిరూపణము 

పదునాలుగవ ధశకమ్లు, 

నిస ఎ్రనాలిక్న ణమ 

భికూనిరూపణము 

కావ్యకళ 

క్ర _ర్రనలక్కణము 

హరికఖారీత 

428 

480 

482 

486 

488 

440 

448 

444 

446 

449 

451 

454 

456 

461 

4683 

465 

467 

469 

471 

478 

475 

478 

481 

484 

489 

491 

495 

498 

ఏ 

ఇాతుర్యలక్షణము 

కలియుగ ధర్మములు 

ఆఖండధ్యానము 

శా పతనియాపణము 

మాయ మిథ్యరమెయున్న ది 

పదునేనవ దశకము, 
చతురుని (పవ _రనము 

నిన్పృహుని పని 

జ్ఞాని యొక్క. గొప్పతనము 
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సిద్ధాంతనిరూపణము 

పదునాజవ దశకము. 

వాల్మీకనుతి 
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ఈపాసనా నిరూపణము 

(తిగుణములుు పంచభూతములు 

పదునేకన గకకము. 
ఆంత రాత్మ నేవ 

శివళ _కీనిరూపణము 
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నంకయము నళింపబేయుము_ 

అఆఅజపానిభూపణము 

"జీహి _ చేసాము 
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ళో 
శత 

శన సమర్ధ ౦ | ౮౦*మట"*స జీవితము. 
J 

*శయదా యదా హీ ధర్మస్య గానిర్భవతీ భారత | 

ఆభ్యు శన నుఫగ్మన్య రడా౬౬త్మానం సృజామ్యసహాక్” ॥ 

(భగవద్దీత ల 2) 

ధర్మమునకు పహోనిగలిగినపుడు సాధుజనులను రథీంచుటకును, 

దువ్హులను వినాశము గావించుటకును, ధర్మమును స్థాపించుటకును బర 

మూత్ముం డవతరించునను సిద్ధాంతము పై సనాతన 'ధర్మావలంబు లంద 

అకు సంపూర్ణమగు విశ్వ్యాసముగలదు. ఈ విశ్వాసము ననుసరించియే 
మనము (శ్రీ, రాముని, ర్స వుని విష్ణుమూర్తిని అవతారపురుషులుగా 
భావించుచున్నారము, లకే " నుహారాష్ట్రిదేశమునందు మహానుభానవుండును 
ధర్మసంస్థాప పకుండును జిలేంద్రియుండునస yi సమర ర్ధ రామదాసస్నామిని 

హనుమంతుని యవతారముగా నమ్మెదరు. దీని | కనగుణముగా నచటికి 

విద్వాంసులు భ్ విష్యత్పురాణమునందున్న యా (క్రిందిశ్లోక మును ఉడా 

హారణముగాంగూడ జూపుచున్నారు. 

న్లో॥ “ళ్ళలే తు మారుతాఖ్యళ్న _లేతాయాం పవనాత్మజః | 
జ్వాసలే 'న్మసంజ్ఞ్ల క రామదాస కలౌ యుగ ॥ 

అంజనేయునకు పయేయుగములం చమే యవతారములుండెనో 

యా శ్లోకమునం జెప్పు డెను. సత్వయుగమగు కృతేయుగమునందలి 
హనుమానుని యవతారమును మారుతియందురు. | కేతోయమునందుం 

ఇక న య on 

బవనాత్మజుండందురు. . ద్యాపరయుగమునందు _భీష్ముండందురు. కలియుగ 
మునందు రామదాసు అని నుడివెదరు. ్రగమజసన్వామునాళు తనను 

గూర్చి చెప్పుకొను తానులయందుళసాడ సీ భావము: కొలందిగనో గొప్ల ప్ప 

గన్ ధ్యనించుచున్నది.. (| రామదా సస్వామి సామాన్యమొనవ్రండు 

* ఆర్జునా ! భగ్మమునకు హాోనిక లీగి 'ఆఫర్మమునకు వృద్ధియేగ్పడుచున్న కాలము 

నందు జీను భూలోకమునందు మాయ చేత జనించి వచ్చుచునాప్తాయను. 



ల 

గాండు. గొప్పభగవద్భు క్తడు. యోగ్యతరుడన సాధువు, శాచికు' 
డగుకవి. ఇఇంతియగాదు విశేషీంచి రాజనీతికోవిదుండుగూడ నై యుండె 
ననుటకు సందియములేదు. ఆయన చరితము, లీలలు అనుపమానములు. 
ఆతడు యవనపద దళితమై పరాదినదశ$యందుండి తొల్లింటి స _ల్వేమును 

గోల్బోవనున్న మహారాష్ట్ర'చేశమునందు జనించి తన య్రతిమమగు 
నిస్పృహత్వము, పారమార్థికము, వీక్షణము వెల్ల డించి స్వధర్మస్వరాజ్య 

స్థాపనములలోం 'బాటువడి “సమర్థ ౨ పదవిని గడించెను. మహానుభావుడగు 

(శీ సమర్థ రామదాసస్వామి జీవితముపూర్తిగా నీ చిన్ని పా త్తృమునంజెప్పుట 
యసంభవము. ఐనను శ_క్రికొలందిగం జర్మితమును విశదీకరింపం (బయ 
త్నించదము, ౪ 

వంళపరంపర జన్మము. 
దశీణ'దేశమునందు హిందూరాజులు రాజ్యస్థాపనము గావించు 

"కాలమునందు అరణ్య(సాంతములను నగరములుగా మార్సుటకునుు, 

'బాడువడిన (గామములను బు నరు ద్ద రించుటకును అన్య( ప్రాంతముల 

యందున్న జనులను దమరాజ్యములో నివసించుటకై_ ధనమును భూమిని 

నొసంగి కొనివచ్చుచుండిరి. ఆ కాలమున నిజాముపాహిపాలమునందున్న 

"బేడర్యుపాంతమునణగల (ప్రజలు పలువురు గోదావరీ నదీతీరమునకు వలస 
బోయి యచట స్థిరవాసము లేర్చజచికొనిరి. అటులేగినవారిలో మన 
కథాంఛమునకు మూలపురుముండగు క స్టైజిపంతుకో సరు అను నొక మహో 

రాష్ట్ర (చాహ్మణుడుండెను, ఆతండు శా. శ. ౮౮౮ (1. న 962) లో 

ఈ _త్తరగోదానరీ తీరమునందున్న వీడు పాంతమునందలి పిబరాయన్నుగావు 

మునకుం జనుబెంచి యందు గుటుంబసహితముగా నివసించెను. ఆతండు 

వీడపాంతమునం 'జెక్కుగామములను స్తాపించెను. ఆయనకు నలున్రరు 
పుత్రులుగలరు. పెద్దకొడుకువేరు దశరథపంతు, ఈ దశరథపంతు తనతండ్రి 
సంపాదించినయా స్టిలో భాగమును గై కొనుట యుచితముగాదనియు 
స్వార్టితజీవనము (హో స్తమని తలంచి హిబరాకు? గొలంది దూఠరమునణగల 

బడగావునకుం బోయెను, ఆ [గ్రామమునందు జనావాసము లేకపోవుటచేం 

బాడువడియుండోను. అచ్చటి యరణ్యములలోం బశువులగాపరి 

జాతివాండ్రు గోవులను మేపుకొనుచుం గసటుంబములతో నివసించుచుండిరి, 



ఆ గోపా లకుల లో ముఖ్యుండగు ఓ“లఖుమాజి? యను వానినీ 

జమోందారునిగశేసి దశరథపంతు అచట. కులకర్థి (కరణము) గను 
బురోహితుండుగను బనిచేయుచుండెను. వార ల్మాగామమునకు జాబ్ 

అని చేరిడిరి, ఈ (గామమే (శీరామదాసస్వామికి జన్మభూమిగాన _ నీ కాల 

మున అత్యంత పః పవిశ్రశ్నేతముగా , భావింపణుడుచున్న ది. అనంతరము 
జాబు నగరమునకు జుట్టుప ట్టుల నన్నియో (గ్రామములుగట్టరి, ఈ [గామ 

ములన్నింటికిని గరణిక ము, "సురోహి హితత్వము దశరథప ంతేనకే సం[క్రమిం 

చెను. దశరథవంతు  (శ్రీరామభ క్షుడు. అంతియగాక రామమంతో 
పాసకుండు, అతనికీ ఆజుగురు తేనయు లుదయించిరి. "పెద్దవానిపేరు రామా 

జీవంతు. తం డ్రిమరణించిన తరువాత రామాజీపంతు జాబుయొక్క-యు. 

బరిసర్భగామముల యొక్కయు వృత్తుల కధికారియయ్యెను, పైనిం 
జేరొ-న్న కృష్ణాజీపంతు, దశరథపంతు, రామాజీపంతు అనువారలు మన 

కళానాయనుండగు (శీ సమర్గరామదాస వంశమునకు మూాలపురునులు. 

'రామాజిపంతునకుం బిదపం బందొమ్మిదవ తరమునందు సూర్యాజీపంతు 

అను (ప్రసిద్ధభ గవద్భు కు కుడును, (బవ్మాజ్ఞునియునగు నొకపురువుండు జనిం 

చెను, ఆతేనీ భార్యే వేరు.రాణుబాయి. ఈ దంపతులే రామదాసస్తామిక6 

దలిదంథులు. 

మన యార్యావ_ర్హమునందలి భగవద్భు క్తుల వంశములలో నొక 

విష తమగు పరిస్థితి కనివించుచున్నది. -ఈ వంశములలోజనించిన బాలురకు 

నాలుగై దుస ంవత్సరముల యాడుననే విర ర్సీయు, భి కీలతణములును 

(బకటనమగుచుండును, ఈ లోకమున నాలుగై దు వత్పరముల సంస్కా- 

రమువలననే యింతటి పరిణామము 'ాలనులలోం గలుగుట యసంభ 

వము. ఈ సంస్కా-రము పూర్వజన్మసంచితమని తోంచుచున్నది. సూర్యా 
జీపంతుస్థితిగూడ నిట్టదే, బాల్యా వస్థనుండియే యీతండు భగవద్భుక్రుం 

డును విర కుశునై సద్దుణ శాలీయని సెరొందెను. పండెండు వత్సరముల 

(పాయమునండె యాతనిభా క్రీ సూర్యం “౦ 'యణమూారర్తి పె . గుదురు 

' కొనెను, సూర్యాజీపంతు తన క్రరణికపుంబనులు జేయుచు మిగిలిన 

విశ్రాంతి కాలమునందెల్ల సూర్యనారాయణోపాసనమునందే గడుపు 
చుండెను. ఇట్లు సూర్యాజీపంతు ముప్పదియాణుసంవత్సరముల వయస్సు 
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వచ్చువజకు. సూర్యదేవుని యనుస్థానము నడిపెను, చివర కొకదినమునకీ 
సూర్యస”ం ఆయణుండు (ప్రత్యతమై సూర్యాజీపంతున కోభిముతేము నెజింగి 

యిరువురు కుమారులు జనించునటుల వరమునొసంగెనని చెప్పుదురు 

శా, క ౧౫౨౭ (కీ.శ.160క్సలో స్తూర్యాజీసంతునకుం |బథమకుమారు(డు 

జనించెను. ఆ బాలునకు గంగాధరుండని నామకరణ మొనరించిరి. బాలు. 

డనంతరము దినదినాభివృద్ధినొంది 6 శ్రేష్ట? “రాబు రావుదాసు” అను 

నామములతో _్రసిద్ధుడేయ్యెను. శా శ ౧౫౩౦ (క్రీ శ. 1608 వపెలు 
నెలలో కీలకనామ సంవత్సర వై వై తశుద్ధ నవవీరా దినమున బట్టసగలు 
"రండుయామముల సమయమున (సరిగా క్రీరామజన సమయమున ) సాధ్వీ 
మతల్లి యగు రాణుబాయికీని సూర్యాజీపంతునకును ద్వితీయపుతుం డవత 
రించెను, ఆ శిశువునకు నారాయణుండని నామకరణ మొనరించిరి. శ్వ నారా 

యణుం్లే ర సమర్గ ర్భ రామదాసస్వామియనువే పేరున [బసిద్ధినొందిన్ల మహో 
పురుషుడు, ఈతంే మన యాచర్శితమునకుం గథానాయకోయు. సూర్యాజి 

పంతుగృహమున నీతండు జనించిననాంటనుండి సుఖసవమృద్దికిని ఇాంతికిని 

గొజంతలేకుంజెను, ఆ కాలమున మహారాష్ట్ర (ప్రాంతమునందు *ప్రక్షన్తాథ్ర 

మహారాజు” అను స్యుప్రసిద్ధుడగు (బ్రహ్మాజ్ఞాని యుండెను, సూర్యాజీ 

పంతు (పతిసంవత్సరమును 'వనభార్యతోయోడ నాతనిని, సందర్శించుటకు 

నేగుచుంజెను, వారు సూర్యాజీప పంతు దర్శనమొనరించి సెలన్రనొంది 
వచ్చునపుడెల్ల ఏకనాథసాపమి 'రాణుబౌయినిజూచి కోసీ గర్భమునందు 

ఇరువురు మహానుభానులగు తనయులు జనింతురు అని యాశీర్వదించి 
పంపుచుండెనూ సమర్త గరామదాసస్వామి జనించినపిదవ సూర్యాజిసంతు 

తన భార్యాశిశువులతోే నెప్పటివలె వక నాథస్యామిని సందర్శింపనరిగెను, 

ఏకనాథమపహోరాజు వారలను. ఎనచెంత. గొన్ని దినము లుంచుకొని అతిథి 

సత్కారము లొనరించి' వారు సెలవునొంది పోన్రనపుడు ఈ భ విష్యద్యాణే 

నా పుణ్యదంపతులను సంబోధించి నుడివెను, 

66 పూజ్యదంపతులారా ! మారు మిగుల ధన్యులరు. మో గర్భ 
ములు ధన్య ములు. మో వంశముగూడ ధన్య మైనది. మా యుపొసనయు 
మో భో క్లియు నిరపమానములు. కావుననే ఆంజనేయుని యంళముతో 
సీ బాలకుడు మోయొద్ద నుత్నన్న మయ్యెను, భీవాంఛశముతోం (బసిద్ధచ్భత 
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పతియగు రాబొక(డు మహారాష్ట్ర'బేశమునందు జనింపనున్నాండు. 
ఆతనివలన మోకువూరుండు భూభారహారణము జేయించును. అంతియ 

గాక జని ోద్దారణముగూడ నొనరించును. నేనారంభించిన ధర్మ కార్యము 

లన్నియు నీతండె సంపూర్ణ మొనరింపగలఃడు. ఇకనేను నాయవతారము 

సమా క్రి గావింపనున్నా యను, 3 

ఈ భవిష్యద్వాణిని నుడివిన కొలందిదినముల కే ఏకనాథస్వామి 
నిర్యాణమునొం దెను, wa టా 

బ్రాల్యావస్థ _ విద్యాభ్యాసము. 

సమర్థుండు బాల్యమున నిరంతరము (ప్రసన్న వాదయు(డుగను, 

హాస్యవదను(డుగను నుండువాడు. ఏడుపన నెట్టిదియో యాత. 

డించు కేని యెజుంగండు, లీ నుకాలముననే యాతడు మాటలాడుట 

కును నడచుటకును నేర్చుకొనెను. శరీరము దృఢతరముగను 'చేడో 

యు _క్షముగను నుండెను. అతండు చిన్నతనమున మిగుల గొంటివాం 

డుగను ఉపదవకారు(డుగనుండి యెల్లప్పూడును [గ్రీడాలోలుండై. గంతులు 

వేయుచు నిముసమేని నిలిచినచోట నిలువకం దిరుగుచుండెను, చపలత్వ 

మాతనికి రోమరోమమున నిండియుండెను. వానరునివలతె నిచటినుండి 

యచటికిని అచటనుండి యిచటిశని దిరుగుచుండుటయు. దనవెంటనుండు 

బాలురంజూచి మూతి వికారముగాం బెట్టి యఆఅచుటయు 'వెక్కి-రించుట 

యు నాతని కొకయాటగా నుండెను. ఈ బాలుడు హాొద్దుపద్దులు 
లేకుంటచే నపాయకరములగు దుండగము  లోొనరించుచున్నా (శని 
తల్లీదం[జులు గమనించి యొక యుపాధ్యాయునిక్ర డీ నప్పగించి చదువ 

వేసిరి. ఉపాధ్యాయుః జాకాలమునం జెప్పూనిద్యను స్థానమును నీచాలుండు 

కొలందికాలముననే పూర్తిగా నేర్చుకొని మరల నిటునటు ఆడుటకును 
గంతులు 'వేయుటకును . మొదలుపెశ్లైను. (గ్రామములోని బాలురను 

వెంట నుంచుకొని గోదానరీతీరమున కరిగి యచ్చటి వృశములమిదికి 
వానరమువలె నెక్కు-చుండెను. ఒకచిన్న (వేలాడుకొమ్మమిందికిూడ 
నాత డత్యంత సులభముగా నెక్కుచుం దిరుగుచు నుండెను. ఒక్కా. 

క్కప్పుడు_ గొప్పగొప్పవృతముల కొనకొమ్మలకు నెగం'ాశీ వాని 
నూపుచుండును, ఒక్కొక్కప్పుడు వృతో గ్రముననుండి | క్రీఢనున్న ఇలు 
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'రోకుం దగులునటుల. బండ్ల గుత్తుల! చెంపి నిసరివై చుచుంటెను. చెట్లనెక్కు- 

టలో నాబాలునకులల నామర్ధ్యమునుగాంచి జనులెల్ల 'రాశ్చర్యపడు 

చుండిరి. ఆతని వెంటనుండు బాలురు చెట్టులెక్కి- కొమ్ముల నూపుచుంటం 

జూచి “అయ్యయ్యో! నారాయణుడు పజంబడి”నని తజచుగా నజిచు 

వాడుకగలదు. నీటిలోనికి జెట్టమిాదినుండి దుముకుటయ్యు ఈందుటయుం 

గూడ నాబాలునకు మిగుల (బియముగానుండెడిది. ఇట్లు (గ్రామబాహ్య 

(ప్రదేశమున నాబాలుంజాటలాడుచుండువాండు. ఇంతియగాక [గామములో 

నున్న ంతేసేపుగూడ నిటులే చేయువాడు, ఒకానొకప్పు డొకయింటిక్రప్పు 

మోందినుండి గోడమిోందికిని ముజియొకప్పు డొక వృతో గమునుండి యొక్ర 

యింటిమోాందికిని దుముకువాండు. అబాలకుండు చేయుబాల్యలీలల నన్నీం 

టినిగాంచి జనులంద తీతు పహూనువుదవతారముగం దలచిరనుటలో 

నాశ్చర్య మేమియునులేదు. ఆటలయం దత్యాస _క్రీగలవానరై చాపల్య 

ముగాః దిరుగు బాలురు (ప్రాథావస్థకువచ్చినపిదప గొప్ప పతిభాశాలురగు 

దురని కొందటు విశ్వసింతురు. ఈ విశ్వాసము సమర్ధుని విషయమున 

జాలదనుక సరిపోవుచున్న ది, ఐదవసంవత్సరము సమర్థునకు వచ్చియురాక 

ముందె సూర్యాజీపంతు ఉపనయనము మిగుల వై భవముతో జరిసెను. 
ఉపనయనానంతరము సూర్యాజీపంతు సమర్థునకు సంభ్యా వంద 

నాదికములను నేర్చుటక్షై. యొక వై దికబాహ్మాణుని నియోగించెను. 
సమర్థ డాబాహ్మణునికడ అకురములను మనోహరముగా (వాయు 
టయు, నిత్యనై మి త్త్క కర శ్రము లొనరించుటయు నభ ర్థిసించెను, సంస్క 
తముగూడం గొంతవరకు 'నేర్చాను. సూర్యాజీపంతు అంతలో. బరలోక్ష 

గతుండయ్యెను. సోదరు లిరువురును దండికి ఉత్తర్మకియలు గావించిరి, 
తండి గలించినపిమ్మట గంగాధరుడు తన సోదరుండగు సమర్థుని విద్యా 

భ్యాసమునెడ దృష్టినుంచి (శ్రద్ధతో జదివించుచుండెను. సమర్థుని గ్రంథము 
లను గాంచితిమేని యాతడు సంస్కృతమునందు మంచిపండితుండని గోచ 
రించును. పాండిత్యమునండెగాక ఉపనిషత్తులు, భగనద్దీతలు మున్నగు 
నాధ్యాత్శిక (గంథములందుగూడం జక్క-నిపషరచయము సమరుండు సంపా 
దించెను. తీనకుగల వేదాంత గంథానుభవమును దాసబోధలోని "మొట్ట 
మొదటి సమాసములో విపులముగా. జెప్పియున్నా (డు, సమర్ధుడు "వేద 
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మున కర్ణము స స్వాయముగ (గహీంచునంతటి పాండిత్యముగ లవా(డనియు 

బవ శ్రుతత్వమునే వేదాంతవిషయమున అగాధమగు పరిజ్ఞానము 

గడించెననియు. జెప్పవచ్చును, 

మం [తో ప పదేశము. 

సమర్థరామదాసస్వామి సహజముగా 'బాల్యమునుండియే భగవ 

ద్భకి కియు క్ట క్త యుండెను. భగవానుని దివ్యనామము నాతండు 

నిరంతరమును స్మరించుచుండెను. తండి గతించినవిమ్మట నాతనికీ విర_క్తీ 

భావ ముదయించెను. (క్రమముగా నొ విర_క్తీభావ మతిశయించి వృద్ధి 

గాంచం దొడంగెను. సమర్గుని యన్న యగు శేష్టునినార్చి కొంతవటుకే 

మన మెటీంగియున్నా రము మహారాష్ర'బేశస్థులు రామదాసును హనువు 

దవతారముగా భౌవించునటులె శ - మని సూర్య్ణనారాయణావ తార 

ముగా ఛావఎంచుచుండిరి, ప మండు సదాచారుండు, బుద్ధిమంతుడు. 

ఆతడు వంశపరంపరాగతమగు “శీరానుమం[త్రము చిరకాలము జపించి 

సిద్ధినొందెను. అందుచే నాతని థ్రీరామభ క్టుండనియు రామోపాసకుం 

డీసియు'. (బజలుతలంచి యుపదేశార్థము తీర్భ ప్రజలవలె వచ్చుచుండిరి, 

(శేస్టండం వారలనందలు నాదరించీ నుం[థ్రోప పబేశము గావించి భర క్ర 

నూర్షమునందుం (బవృత్తులం గావించుచుండెను. ఒకదినమున భాక్రుం 

వోకడు కండు (శ్రేష్టుని సన్నిధికి ఉపదేశార్థ ను తెంచెను. (శేస్టుం డన్నుగహా 

పూర్వకముగా. నాతని నాదరించి సం తదీకు నొసంగి భక్తీవూర్షము 

నుపదేశించను, ద్రిదియంతయు జూచుచున్న సమర్థుడు వశాంతమునం 

దన యన్నను సమీపించి *అ్మగజూ! నాకును మంటతో పబేశము గావిం 

పుము”అని పలు తెజంగులం (శ్రార్థించెను. (కేష్టుడు తమ్ముని బుజ్జగించి 

(సోదరా ! నీవ్ర మిగులం జిజబుతవాండవు. ము[ళోపచేశమునకుం “ దగిన 
పాత్రత సీకింకను సమకూరోలేదు. కొంతకాల మాగినవిదప నుపటేశించె 

దనుఅనిచెప్పను.'. సహజభ_క్రభావుండగు సమర్థన కామాటలు వెగటుగా 

దోణను. హృదయము మంత్రోోప 'దేశమునవై_ తొందరించుచుంటెను, 

అన్నతోం దర్కించిన లాభములేదని సమర్ధుండొంటరిగా నిల్లువిడిచి 

* ఈయనకు (శేహ్థండు, (ేస్టరాముండు, గంగాధడయ మున్నగునవి వ్యవహార 

శామములు, 



ర్రి 

బయలుదేరి తమ్యగ్రామమునకు వెలుపల గోదావరీతీరముననున్న ఆంజనే 

యాలయమున కరిగి మారుతిని ప్రార్థించుచుండెను. ఈ బాలుని నిష్టయు 
భ్ _క్రీపారవళ్యము ఆంజనేయుని హృదయమును గరగించెను. ఆంజనేయు. 

జాచాలునియెడం గనికరించి నిజకూపముతో. (బత్యతమై (కుమారా! 

మంతోపదేశముకొజుకు నీవేల యింత తొందరపడెదవు? ఇంకను గొంత 
కాల మూగుిిమనెను, సమధ్ధండు మాబుపలుకో(జాలక్ తన హృదయమా 

నందుంగల యుపదేశాతురత బహీరంగపరచెను. హూనువముంతుం డాబాలుని ' 

యచంచలభ క్ నిర్శల హృదయమునకు నానందించి (రామచంద్ర 

దృష్టితోంజూచి మేను నివిరి “శీ 

యను (త్రయాదశాకురీ మంత్రరాజము నుపదేశించి కుమారా క 
భూమండలమునం దంతటను మతాంతరులు వ్యాపించియున్నారు. దుర్నీతి 

రాజ్య మొనరించుచున్నది. దుమ లధికారములలో నున్మదులై_ యుండి 

భగవద్భ కులు శాంత్మవతులు నగు సాధువులను _ వీడించుచున్నారూ. 

ధర్మము తగ్గిపోవుచున్న ది. కావున నీవు వై రాగ్యవృ త్తితోం గృష్టాతీర 
మునందు నివసించి ఉపాసనా జ్ఞునమార్లములను వృద్ధిగావించి లోకోద్ధరణణ 

'మొనరింపుము?” అని యాజ్ఞాపించెను. ఇట్లు (/రామచంద్రమూ__ల్ని 

వలన నుపదేశము ననుజ్ఞ నొంది 'బాలసమద్గుఃడు పరమసంతోవవమా 

నందెను ఈ వృత్తాంతము నాలకించి యాతని మాతయగు రొ 

బాయియు నితరబంధునులును పరమానంద భరితులై రి. అదిమొదఆ౫ా 

యృుక్తవయస్సు వచ్చువజకును సమర్థుడు భగవద్భృజనముత్ 6 గాలము 
గడుపుచుండెను, 

బాన, ఇ (1 

వివాహ (ప్రసంగము, 

తల్లీ దనకునూరుపయి నెన్న యో | ఉత్పాహపూరితములగఘ 

కోరికలను 'బెట్టకొనియుండును. ఆకోర్కె-లలోం “గుమూరునకుం ద్వరా 
బెండ్లి కావలయును. కొడుకు , కోడండ్రు కలిసి కాపురము 'చేయుు ఉం 
.జాడవలయును” అను కోరిక (ప్రబలమైనది. సమర్థుని మాతయగు రాజు 

బాయిగూడ నటులె తనప్పుతుండగు  కొలసమర్లునకు. జిన్న తనము సాఃజీ 

నివాహాము జరుపందలంచెను, విభావా సంబంధములగు మూటలను కొలు 



9 

నంతనే సవురుండు మిగుల నసహ్యాంచుకొనుచు నానావిధముల విర క్షిని 

వ్య క్షముచేయుచుండెను, ఒకమా అిటులె వివాహ్మప్రసంగము 'తల్లి తీసి 
కొని వచ్చుసరికి సమర్థండు గృహమునువిడిచి యడనులకు వెళ్ళిపోయెను, 

అన్న యగు (శేస్టుండెన్ని యో నీతులు తమ్మునకు బోధించి బుజ్జగించి 

యెంతయో (శ్రమపడి యింటికి? గొనివచ్చెను. కుమారు డిటుల వివాహ 

మునకు విముఖు(డై విర _రీగానుంటంజూచి 'రాణుబాయి మిగుల వగచు 

చుండెను. గైేస్టుడు తమ్ముడగు నారాయణుని విర_క్టిభావము గమనించి 
ఇంక నీతండు వివాహవాడండు. వీనితో వివాదించి లాభము లేదని 
తెలిసికొని పెండ్లి ప్రయత్నము మూనివేసెను. అంతియగాక తల్లి తో 

నారాయణుండు కారణజన్నుడనియు వవావామున కయ్యకొనండనియు 

నీ ప్రయత్నము వనూనుటయే ' యుక్రమనియుః బలుతెజుంగుల పన్న 
వించను. 'రాణువాౌయి తన పట్టుదలను వదలక నారాయణున కెటులై న 

వివాహము 'జేసిదీరవలయునని యనుచుండెను, ఒకదినమున 'రాణుభాయి 

యవకాశము గల్పించుకొని నారాయణుని నేకాంత (పబేశమునకు గొని 
పోయి ముఖము ' నివురుచుం | జేమసూచకములగు మృదువుధుర వాక 

ములలో నిటులం జెప్పెను: 
(ప్ప తా ! నామాట నంగీకరించెదవా లేదా ? ౨ 

“మాళ్ళదేవీ ! ఈ విషయమై నన్నడుగవలయునా ? (ప్రత్యక 
చై వతమగు కన్నతల్లి మాట నంగీకరింపకున్న నింక నెవరిమాట నంగీకరించె 
దను? “న మాతుః పరదై వతమ్ అని శాస్త్రములు సైతము జెప్పు 

. చున్నవిగదా౨ి 

“మంచిది ! అటులై నచో నేను వివాహ్మప్రసంగము 'జెచ్చినపుజెల్ల 
నీను వెజ్రిచేష్టలను జేయుచుందువేల ? ఇకముందు అట్టుగానించెదవేని 
6నాయాని అని యొట్టుపెట్టుచున్న దానను, క భఛ్యాణ మండపమునం దంతర 

పటము (తెజు' పట్టుకొనునంతేవణికు వివాహ విషయమై యాటంకము 

నించు శేని చెప్పంబోకుముల 

ఆమాటలువిని సమర్ధుడు చకితుండ యె ను. కొంతదనుక 

యోచించి యిట్లు ప్రత్యు త్తరము జెప్పెను, తల్లీ ! నీయాజ్ఞ ప్రకారము 
నేను కాండపటము  బట్టునంతవజికును అనంగీకారమును (బకటింపను, 
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అమాయికురాలగు రాణునాయి కుమారుడు తేన మనోరథము జెల్లీ ౦ప 
గలడని మిగుల నానందించెను. సమర్హునివాక్కు-లం దిమిడియున్న భావార్థ 

మామె కొంచెమేని (గహింపలేదు. తన కుమారుగు వివాహమున 

కంగీకరించెనని యామె విశ్వసించి వెంటనే యావిషయము తన బ్యెష్ట 
కుమారుడగు (శేస్టునకు "జెలొపెను. తలి ఓ యొక్క యమాయికవృ్తి తీయు 

సోదరుని యచంచలదీక్షయు 'నెటీంగిన (శేష్టుడు తల్లి ల్లీ నిప్పుడే నొప్పింపనేల 

యని తనలో. దానించుక నవ్వుకొని (6ఎందుల కొప్పుకొనడుఖి” అని 

మాత్రము నుడిని యూరకుండెను, 

సమర్ధుడు వివాహమున కంగీకరించినయంశము రాణుబాయి 
తన బంధు సముదాయమునకుం చెలిసెను. పదుగురి సమ్మతిని బడసి 

ప్రాబీనసంబంధియు సంపన్నుండు నగు నొక గృహాన్థుడు తన కుమారిని 

.నారాయణునీయ నిక్చయించెను. వివాహ[ప్రయత్నములు మహా _త్తర 
ముగా జరుగుచుండెను. లగ్న తిథినాడు (శ్రేష్టుడు సమ_స్థబంధువర్లమును 
'వెంటనిడుకొని మహోావై భ వముతో: దరలిపోయి కన్యాదాత గృహమున 

(బవేశించెను. సమధ్థండందజితోందాటు సంతో షముగా బయలు వెడలెను. 

ఆతనిముఖమున విర క్రిచిహ్నాములు గోచరించుట లేదు. సీమంత 
పూజనము, పుణ్యాహవాచనము మున్నగు శుభవిధులు జరుగుసమయ 
మున (శేష్టసమర్లు లీరువురును నొకరినొకరు జూచికొని 'మందమందముగ 
నవ్వుకొని, ఆ మందహాసమునందలి భావము నెన్వరెజుంగరై ర. కొంత 
సేపటికి గాండపటమును బట్టుకొను తరుణమే తెంచెను. శావ్మాణులు 

మంగళాప్థ్టక ములు జదున్రట కారంభించి అందణు _నొక్క-మాటుగా 

66స్తావధానమ్ సావధానమ్ అని నుడివిరి ఆ మాటవిని సమర్థండు తనలో. 

దానిట్టు యోచించుకొనెను “నేను నిరంతేరమును సావధానుండ్తుగనున్నా ( 

డను. అట్టున్నను మజల నీ (బ్రావ్మాణులు సావభానుండవు, గమ్మని నుడువు 
చున్నారు. కాన నీ శబ్బమునందేదియో భేదము తప్పక యుండితీరవలెను, 
మాతృ ేవిగూడం నళ్యాణమండప సమునందుం. గాండపటము బట్టుకొను 

నంతవజకుమ్మాతమే తన యాజ్ఞ ( బాలింపుమని యాజ్లావించినది. ఆమె 

యా పూర్ణియెనది. నావాగ్జానమును నేను సంపూర్ణ ముగ నెర'వేర్చితిని, 

ఇక నేనిచట నేల కరార్చుండి "యుండవలెను ? ? నిజముగా నేనిప్పుడు సావ 
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ధానుండం గావలయును. క విధముగా రారాచించి సమర్థుండు కళ్యాణ 

మండపమువిడిచి వెడలీపోయిను, ఆతని గొనివచ్చుట యెందణట్ోో 

జనులు 'వెన్నంటిరి. ఎందజు వెంటంబడినను సమర్థుండు చిక్కలేదు. 

నివాహమండపమునం గోలావాల ముదయించెను. కొంతవడి కాయుబ్వేగ 

మంతయు  శొంతించినపవీదన (బాహ్మాణు లాబాలికను మజీయొకనికిచ్చి 

వివావాము చేయవచ్చునని శాస్తాధారములతో సమ్మతుల నొసంగిరి, 

సమర్ధుడు వివావావేదికనుండి యెచటికో వెడలిపోయెనని విని రాణుచోయి 

మిగుల విచారపడెను. (శేష్టుండాయమ నూజడించి తల్లీ ! నీవంచు శేని 

వీభారింపరకుము. నారాయణుం జెచ్చటనైన నానందముగ నుండలగలండు. 

వానిని వివాహా ప్రయత్నములో బడవేయకుమని నేను మొదటినుండియు 
జెప్పుచుంటిని, కానిమ్ము జరుగవలసిన దెద్దియో యది జరిగినది *అని లెల్పెను, 

టాకలియందు( దపశ్చర్య.- 
వివాహా సమయమునందు సమర్దుండు సావధానుండై బయలు'జేరి 

రెండుమూూ(డుదినములు తన నివాస (గామమగు జాబ్ నగరము , చెంత 

నున్న పంచవటిలో జాగియుంటెను, ' అచటనుండి యనంతర మాత(డ్లు 

నాసిక పంచవటి కరిగను, (ప్రకృతకాలమున ధూమశకటములపై , సులభ 

ముగా (బయాణము జేయువారో లాకాలపుం (బ్రయాణశ్రమల 3 నూహింవ 

జాలరు, పం డైెండు సంవత్సరముల బాలుడు శా,శ, ౧౫౯౨(కీ. శ 1620) 

(పాంతమున జాబునుండి నాసికసంచవటిదనుక వందలకొెలదిమైళ్ళు పాద 

వారిగాం దిరుగుటలో నెన్నెన్ని |(శ్రమలొందెనో యెట్లు చెప్పగలము? 
ఈ యంశమున కనుకూలించునట్టు భ_రృహారి చక గాగా నుడినెను, 

“మనసే కార్యార్గీ గణయతి నదుఃఖం న చ సుఖమ్॥’” ,.. 

కార్య మొనరించు పురుషార్థియు సాహాసియునగు ' మహోత్ముండు 

సుఖదుఃఖములను లత్యుముజేయ(డు. ఇట్టి మహాత్ముల లతీణములు 

చిన్న తనమునుండియే (ప్రకాశింప నారంభించును. సమర్ధుడు నాసికకుంజేరి 
షంచవటియందు [రామచంద్రమూర్తి ని దర్శించి యచటికిం 
దూర్పున "రండుమూడు మైళ్ళు దూరమునందున్న టాకలియను 'గావో 

మున కరిగాను, అనంతర  మా[గ్రామమునకు వెలుపలనున్న 'ఫురో 
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యు వి _స్పృతమునగు మహావృత్రీముయొక [ా సీడలో నొక కుటీరమును 

నిర్మించుక్ ని వసింపసాగెను, 

టాకలిలో సమర్థుడు తవస్పుచేయ నారంభించెను. (ప్రాతఃకాల 

మునతేచి గోదావరికి స్మానార్థమేగి "రెంశుజాములదనుక మొలలోతు 

సీటిలోనిలిచి జపముచేయును. రెండుజామువై నపిమ్మటః బంచవటికి 

మధుకర భితార్గమై చని దొరికిన పదార్థమును తన యిష్ట్రదై వతమగు 
రామచంద్రమూూర్తికి నివేదించి భోజించుచుండెను. పిదప గొంచెము 

జీపు భజనగావించి సాయంకాలమైనంతన జపధ్యానములందు నిమగ్నుం 

డగుయంగెను, అతడు మంత్రపురశ్చరణము భోజనము మున్న గువానితోం 

గాలముగడుపుచు నితరులలో మాటలాడక పరుల గృహమున కేగక 
స్థిరదీమగా వర్తించెను. నిత్యమును నీటియందు నానుటచే సమర్థునిదేవాము 

నందు _నడుమునకుం (గిందదిభాగమంతేయు నాని తెల్లబడిపోయెను,. పాద 

ములందలి మాంసము మోంకాళ్ళ్యయందలి చర్మము జలచరములు 

కొరికి తినుచుంజెను, సమర్థుం జాసమయమునందు జపతపములలోం 

దన్నయుండై యుంటచే జలచరములు తన 'దేహమాంసమును దినివేయు 

సంగతియే యెబుంగండు. మహాత్ములు చేహసంబంధములగు సుఖదుఃఖ 

ములపై థ్యానముంచు నెడ వారలకు ఈశ్వరభ క్రీ యెట్టు సిద్ధించును? 

చేపాసుఖము నారయునారలు జనోద్ధరణమున శటులుపయోగింతురు? 

స్వమర్థ్వః డీవిధముగాం బం్యడెండుసంనత్సరములు _ ఘోర నుగు 

తపస్సు గావించెను, కఠినతోపశ్చర్వలవలన అంతఃకరణశుద్ధి యేర్చడును, 

“మనస్సే బంధమోకుములకుం గారణము.” చంచలమగు హృదయ 

మును దపస్సు గావింపకపోయినచో నెవ్వండును స్వాధీనపజుచుకొనం 

జాలండు, మనస్సును జయించినవాని కద్భుతమగు సామర్థ రము కోలుగును. 

శాముము (కోఢథన్సు, లోభము మోహము మున్నగు మనో 
నికాళములకు లోనై. మనుజుడు నానావిధ దుష్క-ర్భము లాచరించు 

చున్నాండు, తపశ్చర్యయునరించి శరీరమును బలవంతముగా గేశముల 

సాలు గావించినవో మనస్సు బలహీనవుగును, అంత్యమున వమునోజయము 

సిద్గింఛును. మనస్సును జయింపనంతవణుకు ఈశ్వర్యపా_ప్టికై యొనరించు 

సన్నుస్థ (ప్రయత్నములును సంకటములవలన విఘ్నములొ ౦దును, 



కావున దపమ్లుగాపింప్తకున్నను గప ప్లములను భ్ రీంపణజాలకపోయినను, పర్ 
మాత్మ స్వ పజ్జానము కలుగదనియు, వెరామము లభింపదనియు, 
స్వాతంత్యదర నము కానేరదనియు స్పష్టముగా? చెలియుచున్నది, సమ 

ర్థుడు తనస్యానుభవముతో చాసబోధయంప్త్పు ఈ కష్టములనుగూర్చియుం 
దేపోమహిమనుగూర్చియు నిట్లు గానముజేసెను. 
కం॥ [ళమసడక యున్నయడల ఫ। లము దొరుకదు రాజ్యలక్ష్మీ లధియింపదు క 

ప్టము దుఃఖము సె పనియెడ | సమకూరదు సౌఖ్యఫలము జననంత తికిఇా.* 

(శ్ర సమర్థస్వామి యో విధముగాం బం(డెండుస సంవత్సరములదనుక' 
మిగుల దృథచి త్త కముతోం దపముగావించెను, ఆ కాలమున బుషులవతె 
మునులవల మాయాయుతములగు సంకటము లన్నియో యాతని 
నావరించెను. ఆ విస్ను ముల నాతః డించుెకీని లత్యుము' చవేయకుండెను. 

తపముగావింపునపుడు అనేకమారులు ,;/రాముండు దర్శనము నొసంగి 
“బక సీను తపశ్చర్యను ముగింపుము, కృష్ణాతీరమునకరిగి జనోద్ధరణ 
కార్యము నారంభింపుము* అని యాజ్ఞాపించెను, కాసి సమర్థుం డరీతకు 
మున్నె సంపూర్ణముగా మనోజయము సిదింపనిది, శరీరమునందు జనో 
ద్ధరణ మునరించు సామర్థ్య మేర్చడనిది నేను కార్యరంగమునం దడుగిడ” 

నని దృఢ (ప్రతిజ్ఞ _గావించుకొనెను. చివరకు నునోవికారములకిక నా 
శరీరమున స్థానములేదని బాగుగా చెలిసికొన్న పిమ్మట సమర్థుండు తపస్సు 
చాలించెను. సమర్థుడు టాకలీలోం దపస్సు గావించుకొనోనపుడు గట్టు 
కొన్న కుటీఠరములో నాంజనేయనోా రిని స్థాపించి యచట. బూజాదిక్ 

ములు జరుపుటకై ఉద్ధవగోస్వామియను భక కుని నియమించెను, తరు 
వాత సమర్థుండు పాదములకుం బావుకోళ్టును, చేతియందు జపమాలయిు, 

చంకలో సంచియు, సొరకాయపాతయు, దలపై టోకీయు చేవొమున 
నిడుపాటి చొక్కాయుథధరించి తీర్థయాత్ర 'చేశేపర్యటనము: గావించుటక్రై 
మొక శుభముపాూూర్త ర్తమున బయలువెడలెను. 

% కేనిణ ఫలనాహీం కై షె0వీణ రాజ్యశాహీం. 

ఆధింక స్రాచేం దుఖసోసితీ | తే పుఖేం సుఘాచేం ఫలభోగిత్రీ ॥ 

కన్షపడకన్న ఫలము లభింపదు. కష్టపడకున్న రాజ్యము లఖింపకు. తొలుదొలుత 

కష్ష ముసలని దుఃఖమనుభవిం ఏన వాడు సుఖఫలము ననుభ వించును, 



ర్ధయాత్ర _ దేశసర్యటనము' 
ప్ర(దియ న్నిగవాము గావింపవలయునన్న చో దీ (వతపము 

గావించి మనోజయము (ప్రాపించుట యెట్లవళశ్యమోా యే లోకో 

ణము ధర్శస్థాపనము గావింపవలయునన్న చేశపర్యటన మొనరించి జే 

స్టితినిం దీర్ణయా(త్రలొనరించి ధర్మస్యరూపమును (గహీంచుట యవశ్య నము 

సమ స్తదేశములు తిరిగి జనసమాజ మే దశలోనున్నదో యెటుంగుశ 

'జేశోద్దారకులకుం గర్హవ్యము. తీర్గత్నే త్రములకరిగి_స్వధర్మమునకు హి 

కరములును ధర్శ(ప్రణారమునకు విన్నుకరములును నగు కారణములేయీ. 

యున్నచో బరీశ్నీంచుటయు. ఉద్దారకుల ముఖ్యభర్శము. సమర్థుంచ 

సమ స్త్వమగు భరతఖండమున ఉ_త్తరమునుండి దథీ.ణమువజకును దూర 

నుండి పశ్చిమమువజకును 'భాదచారిగాం దిరిగి సమాగ్రముగ "దేళశకా 

పరిస్థితులు గమనించెను, అతనికి. జేతిలో నొక పగిలిపోయిన గవ్వరన 

లేకుండెను. ఉదరనిర్వహణార్థమాతండు భితమోవృత్తీ న్మాకయించెను. భీతి 

వృత్తిని సమర్థుడు కేవల ముదరపోషణార్థమై స్వీకరించెనని మనవ 

భాంతిపడరాదు. అందులకుం (బ్రత్వేకకారణముండెనని మనము గమనిం 

వలయును. భితోవృ ్ రినిగూర్చి సమర్థుండు తన దాసబోధయం దిట్టు నుడీ 

యున్నాడు. 

కం॥ 'భయరపహాకము భిక్షువృ | తీయ, దొనమహ _తమద్బు దేవుడు చిక్కున్ 

బయమును స్వాతం త్యశుభో। దయమబ్బును భితముకతనంద ల్హ్వీజ్ఞాలకుక ౫ 

ఛిమాటనము గావించుటకు హేతువు కేవలము పొట్టనించుకొ, 

టయేగాక స్వదేశదశను 'జెలిసికొనుటశేమైనవో  దేశోద్దారకునకు నిస 

"దేహముగా భితావృ ల్రీనిమించిన సాధన మింకొక టిలేదు. ప్రైరాముదా 

సామి స్వానుభ వముతో నీ యంశమునుగూర్చి పలుకావుల 'జెన్పినాంచ 

తాను భిమూటన మే యుర్షేశముతో. గావించుచుంజెనో యది యె 

'తావున నిట్లు స్పష్టముగా జెప్పియున్నాండం3 

* భితామ్మనిజే నిర్భయన్థితీ  భితేనేం (ప్రగాే మవాంతీ 

స్వతంతతా ఈక ;రపా పీ 1 భిమైగుణేం ॥ 

| భిక్ష నిర్భయస్థితిగలది. భికువలన మహాత్యము వెల్లడియగును. భిక్ష 

నీళ్యరుడు లభించును. స్వాఠంత్యముగూడ లభించుచున్నది. 



క్ల వదయును నగరమువు నిలిలును విఢ నాడకొండ నీకీ ంపందగుకా 

పిల్లలను 'బెద్దలనూ వలి యట్లర ఫి శకూమిపక- బరీక్ని ంపనగుకా ॥% 

ఇటుల! చేయుటవలనం (బజలసుఖదుఃఖములను లోకోద్ధారకులు 
గహీంప పిలుచిక్కు-ను. (పజలవలన నుద్ధారకు లేవేని (కొ _త్తసంగతులు 

(గ్రహింప ఏలుకలుగును. తమ భావములు (ప్రజలకు బోధింప నవకాశము 
చేకూరును. (పకృతేకాలమున మన భరతవ రమున బీచ్చగాండ్రకుం గజువు 
లేదు. సమర్ధుని మతానుసారముగా లోకోద్దరణమును దృష్టియందుంచు 
కొని భియాటనముగావించు భికుకుం డొకంేని లభించుట కష్టతరమనుట 
కెంతయా విచారమగుచున్న 

రామదాసస్యామి భిమోవృత్తితో జీవయాత్ర గడుపుచు (గ్రామ 
ములు నగరములు, అరణ్యములు, కొండలు దిరుగుచుం దొలుదొలుత 

తీర్ధరాజమగు కాశీవ్నేత్రము ప్రవేశించెను. 

సమర్థుడచట గంగాస్నా నమొనరించి విశ్వనాథుని సందర్శించుట_కై 

యాలయమున కరిగను. అక్క-డం గొందజు బ్రాహ్మణులు రుద్రాభిపే. 

కము గావించుచుండిరి. కాపూయవర్ణ లిప్తమగు నికుపాటివొక్కాయు, 

జడలుగట్టిన 'వెంచ్రుకలనాచ్భాదించియున్న టోపీయు(జూచి యచటనున్న 
(బాహ్మాణులందజును ఏండెవండో (బ్రాహ్మణేతర జాతికి జెందిన బె రాగి 

యనితలంచి సమద్ధని లీం(ముకడకుం బోనీయకపోయిగి. సమరుండు 

గొంచెమేని కోపమందక“ోవది |క్రీరామచంద ప్రభుని సంకల్పముకాబోలును” 
అనిపలికి తానున్న చోటుననేయుండి (బాహ్ముణులకును విశ్వేశ్వరునకును 
సాహాంగదండప్రణామ మాచరించి [యచటినుండి మణలెను. అతండు 

మజలిపోవుటయే తడవుగా సమర్ధనివారించి రుద్రాభిషేకము గావించు 
చున్న (బాహ్మాణులందణకును లింగము కాన్సింపకపోయెను, (బాహ్మాణు 

లందబును మిగుల భయపడిరి. చివరకు వారలందబు నిది మనచే వంచితుం 

జైన బైరాగి గావించిన చమక్కారమేగాని మజియొకటిగాదని నిశ్చ, 
శ 

శోకుగామేం అథవా నగశరేం | పావోవీం ఘురాంశ్రీం ఘుళేం | 

భికూమినేం లవోకా థోశే | పరీక్షూ-కొ సోడావీం ॥ 

క గామమెనం గానిమ్మ్యూ నగర మెవం గానిమ్ముు ఇంటీంటిని వదలక చూడ 

వలయును. భికామిషతోోం జిన్నలను ఖైవ్షలను సమ స్తవిధ మానవులను బరీక్ష సవల యును. 
rm నానా పిజన్లా 



యుంచుకొనిరి. వారిలోంగొందజు (బ్రాహ్మాణులు పరుగుపరుగునబోంంం 
సమర్ధునిగాంచి (ప్రార్థించి సవినయముగా నాలయమునకుఃం _ గొనివచ్చిరి. 

అందో బ్రావ్మాణులును దామొనరించిన సావాసమునకు శుమింపుమును 

విశ్వేశ్వరుని బశా ఎతాపబుద్ధితోం (బ్రార్థించి రామదాసస్వామిని దమ లోడ 
ములను తృమింపుమని వేంయేకొనిరి. కొంతసేపటికి లింగము యథానిధిగ = 
(ఛాహ్మణులందజకును గోచరించెను. అనంతరము సమర్థుడు వి శ్వేశ్వరుణు 
ట్రార్థించి కొన్ని దినములు కాశీనగరమున వసించెన. అపు డాయన 
కాపట్టణముననున్న మహాత్ములతోోం బరిచయమమయ్యెను,  వారలవ౭న్ష 
సమర్థుడు (శద్ధాభ క్వ కులతో వివిధానుభవముల గు క్తెజీంగెను. కొంతకాలూ 
మున కాతయా -కాశీనగరమును విడిచి గయా, ప్రయాగ తే త్రములకుల 
బోయివచ్చెను. _కాళీనగ్గరమునందలి రమొక భాగమునకు. వహానుమాకొ 
ఘట్టమని పేరు, కానీ 0 యందు ఆంజనేయాలయము లేదు. సమరం 

అ కటు Mop CEH Ny 

డోలోపము దీరుటనై యచట అంజనేయునీ 'బ్రతిష్టచేసెను 

'కాలీనుండీ సమర్థుడు 'బయలు'జేరి తనకుం బరమవీయముననప 
అష్టటై వమునగు (శామ్ జన్మభూమిమయైన అయోధ్యకుం బోయెనుం- 

అచ్చట సరయూనదిలో స్నానమాడి అలయములకరిగి రాముని 

ఆంజనేయుని సందర్శించి కొన్ని దినము లందు నివసించెను, అయోభాట్లు 

మాహాత్మ్యము నాలించెను, తరువాత నుభుర్క బృందావనము, గోకులుణ 

మున్నగు తీర్ధ .త్రములలోం నొన్ని దినములుండి స్నానములు, 'జేవదర్నను 
ములు గావించుకొని యచటనున్న సాధు సత్పురుష బృందముత్ ౬ 
బరిచయముజేసికొని యటనుండి ద్యారకకు మజులెను. చ్యారకకుం ణః? 
(నాథుని సందర్శించెను. తీర్ణవిధులను విధివిధానము ననుసరించి “జోణా 
వేర్చెను. వీండార్య-ము __ ప్రభానము మున్నగు [ళతములకేగి యచ్చట 

డం దీర్ణనిధు లాచరించెను. తీర్థాటన మన్నను అవారరతుణవున్న నా: 
సమధ్థున శేంతయా యభిమానము. ఈ భావములు వచ్చునటుల జాన 
బోధలో సమర్థుం డిట్లు చెప్పెను 

చ॥ సారవిచార చిత్తుండగు సాధువు ళీ కొలంనిగాలో నా 

చార విధా నరక్కణము నల్పుట ధర్మను; యాకంజే నడా 



| 
చార, విదూరుండెనయెడ జాతికి ధర్మువెజుంగంజేయు ను 

ద్భారకు డెట్టులా, చెటుల త _క్యమతండు (గహింపంలజాలెడీక౯ా ॥ 

చ॥ ఆనిళము తీరయాత్రలకు-నె తిరూగాడుజనుండు దె వతం 

బును గురితింపలగావలయు(, బూనిక తోడుత నంతరాత్మ్కనుం 

గనవలె (శ్రద్ధగల్సి మనం గావలె నట్లొనరింపకున్న చో 

జని ఫలమేమి తీర్థ ములవాయకు € లేవె శిలాదు లంతటకా ॥ 

ప్రభాసత్నేత్రమునుండి సమర్థుడు బయలుదేరి కొన్ని దినములకుం 
'బాంచాల దేశము (పంజాబు) చేరను. ఆ దేశమున (బసిద్ధములగు (గామ 

ములు నగరములుజూచుచు సమర్థుండు కొన్ని దినములకే నగరము 

జేశను. అచటనున్న నానకుమతోభిమానులగు సాధువులతో (శీ రామ 
దాసస్వామికిం బరిచయముగలిగను, ఆ సాధువులు సమర్థస్వామి పరిచయ 

మున గొలదికాలమున 'కాత్శజ్ఞానమునందు నిపుణులై రి. |శ్రీనగరమున 
శెవారేని మహాత్ములు వచ్చినచో నచటి సాధువులందజు వారికడ కేతెంచి 

వేదాంతవిషయిక '(ప్రశ్నలనడిగి సందేహములం దీర్చుకొనుచుందురు. వారి 
సందేవాములకు సమాధానము నొసంగంజాలని సాధువుల నెన్నండును 

బరిహాసములాడరు. సమర్గుని యాగమనము నాలకించి యా (పాంతము 

నందున్న |ప్రసిద్ధులగు సాధువులందణును దర్శనమునకరిగిరి. వారిలో 
గొందజు సమర్ధన భక్తిపూర్వకముగాం గొన్ని (ప్రక్నేలడిగిరి, గొప్ప 

అనుభవముగల మహాత్ములు మై సి తము సమన్వయించి చెప్పంజూలని నానకు 
మతేస్థు లసందియములన్ని ంటిని సమర్గుఃడు మాటమాటలోనే నివారించెను 

సాధువ్రులంద త్రీతని యాధ్యాాత్మిక “నీకూపణమునకు విసయము నొందిరి. 
వారలందటును ట్రార్థ నప పూర్వకముగాంగోరి (_/ రామదాసస్వామి నొక 

వమాసమువజుకు( దమరొద్ద నుంచుకొనిరి, సమర్థుండు సాధువులవద్దనుండి 

సెలవు గై కొనునప్పుడు ఆ సిక్కు-లగురును లందబునువచ్చి మం(త్రదాన 

మునశై_ చేతులుమోడ్చి ప్రార్థించిరి. సమర్థుడు వారల కిట్లుచెప్పెను. 

“మో గురువ్నను మహానుభావుడు సస నానకుస్యామి ముసల్ 
మానులచేంసాడ రామ, రామయనసి పలికించిన ధన్యుండు. మో సంప్ర 

చాయమున కాతండు అనుగ్రహించిన యుపటేశము తక్కువదిగాదు. 

మోరలు నానకుస్వోమి 'యర్చజచిన మార్గమును సార్ధక్షము గానింపుండు, 
ఇదియ నేనాసంగు మంతదానము.”) 

లై 
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నొందిన కరపీరశ్నేత్రమునకు మరలివచ్చెను. ఆ పిమ్మట కర్ణాట (కొంకణ 
మార్గము ననుసరించి సముదతీరములను గాంచుచు మహాబలేశ్వరమునకు 
వచ్చి (శీ పండరినాథుని, భీమశంకరుని సందర్శించెను,. తరువాత (త్యంబ 

నానన - 

శేశ్వరమున కరిగి నాసిక పంచవటికి జేరెను. 

సమర్తుం డీవిధముగాం బం డెండుసంవత్పరములు పాదచారియె 

భరతఖండమునం దంతటను (ప్రవాసముసల్సి వివిధప్రకారములగు ఆధి 
భౌలికతాపముల యనుభవము గడించెను. ఈ (ప్రవాసములలో సమర్థునకు 
బహాువీధవమూనవులతో: బరిచయము కలిగను. భిన్న భిన్నములగు మానవ 
స్వ్రభావములను బరీశ్నీంచెను. పలుతేజంగులనున్న సామాజిక, ధార్మిక, 
రాజకీయ వ్యవహారములను ఆణారములను' శోధించెను, భిన్న భిన్న 
(పాంతములందున్న రాజ్యరీతంల నవలోకించెను. సాభుజనులను సందర్శించి 
య భేద్యములగు అధ్యాత్మరవాస్యముల నన్ని _ంటినో (గహీంచెను, 

(ప్రకృతియందుగల చమత్మా-రములు రమణీయములునగు దృశ్యముల 

నన్నింటి నానందముగా6 దిలకించెను. పర స్ర్టనము ముగించునప్పటికీ 

సమర్థునకు స్వదేశసంబంధములగు నవశ్యవిషయము _లన్నింటియందును 

జ్ఞానమేర్చడెను, 'దేశపర్యటనము తీర్భయా[త్రవలన లోకజ్ఞాన మెక్కువ . 
యయ్యెను, ఈ సంపూర్ణ జ్డాన పరిపకమంతయు నతని (గంథములందు 

న్య కము గావించెను. సమర్థున్నిగంథము లన్నింటిలో దాసబోధ అను 
భవజన్యజ్ఞానమునకు సమ్ముదము, అందు లేనివిషయమేలేదు. (ప్రతిభాగము 
నందును (పక తిలోని మనోహరములు అపరూపములునగు దృశ్యముల 

ప్రతిబింబ మీ దాసబోధలో గోచరించును. ఆ మనోహర దృశ్యముల 

శకెంతయని దృష్థాంత మొసం? గలము ? 

పంచవటి శేతెంచి సమర్థుంయ పంచగంగాస్నానమొనరించి (శ్రీరామ 

చంద్రమూర్తి ఏ విధముగా యార్జిరైను. 
“రఘుకులదీపా ! (శ్రీరామా ! నేను మో కృపవలనం బం(డైండు 

సంవ త్పర ములుళిర్థ యా(తగావించి దివ్య కే త్రములందున్న "దేవతలనందటును ' 

దర్శించితిని, పుణ్యతీర్థములలో. (గుంకితిని, నానావిధములగు విధివిధాన 



ముల సీర్వహించితిని. ఈ కర్మముల ఫలస్వరూపమగు పుణ్యమును నేయ 

మో చరణారవిందములకు సమర్పించుచున్నా డను, 

ఈ (ప్రార్థనమువలన _సమరుః 'జెంతనిప్కూా-ముండగు మహాపురు 

వుండో యెట్టికర్మయోగియో ౪ ఆటపడును. సమర్థుడు నిప్కూ-మకర్శ 

మాచరించు మహాత్ముండనుట కీంతేకం'కె యోగ్యనగు నుదాహరణము 

లభింపజాలదు. అతడు తేనకొజుకై యొద్దియును గోరకుంణెను. మనము 

గావించు మంచిపనులుగాని ఛెడ్డపనులుగాని మనకొొణకుం గాదనియు 

ఆ యాశ్వరునికొటనే వేయుచుంటి మనియు, అఆత్మారామునికొజుశే చేయు 

చున్నారమనియు సమర్థుండు దృఢముగా నెజింగియుండెను. అందు 

వలననే యాతండు తన “సంపూర్ణ ర్ల ధర్మ్శకర్మముల పుణ్యఫలమంతయు నీ 

రామచందుని పాదారవిందముల కర్పించెను. 

పంచవటినుండి సమర్థుడు "పెఠణ్ (గ్రామమునకుంబోయి తముతల్లి 

దం[డ్రులకుం బరమపూజ్యుండును మహానుభావుండు నగు నీ యేకనాథ 

స్వామివారి సమాధిని దర్శించి గోదావరి ప్రద&ీణమునకు బయలు 

జేరెను. మార్గమధ్యమున ర్గగోదావరీతీరమునందున్న తన జన్మభూమియగు 

జాబు(గామనికటము సమోాపించెను. చిరపరిచితములును 'బాల్యవహోర 

. రంగములు నగు నా (ప్రదేశముల జూడలనే సమధ్థునకుం దన తల్లియు 
అన్నయు జ్ఞాపకమునకువచ్చిరి, వారల సందర్శించే సోవలయునని | బుద్ధి 

పుళ్లైను, వంటనే (గామాభీముఖు(డై బయలుదేరెను. 

సమర్లునితల్లి తన్మవీయప్పుతుని వియోగమునకు సహింపయజాలక 
అత్యంతవ్యాకులచి త్త త్ర మైయుంజెను. అతని జాడయే తెలియదాయెను, 
దుఃఖకారణమున నాయమకు దృష్టిసాడం దగ్గిపోయెను, ఈ యంధా 
వస్థయం దామె యితరవ్యవహారములుమాని "తన గ్ర నిష్టకుమూరుండగు 

నొరాయణునిః దబేకనిష్టత్* స్మరించుచుండెను. ఇరువదినాలుగు సంవత్స 

వో! యత్క_రోషి యదళ్నాని యజ్దాహోషి, దదాసి యత్ |. 

యత్తచస్యసి కాంలేయ తతుగ్రారువ్వ మదర్పణమ్ ॥ (భం గీ. ౯_ ౨౨) 
అరునా! నీ వెధ్రానిని భుజింతువో యేహవనము గావింతువో వీదానమొనర్తువో 

ఏ తపము. యుదువో ఏ'మేమిచేసెదవో చానినంతయు నాకర్చింప్రము. , 

సరిగ నీ విషయమే సమర్థుని యాచరణమునందుం (బతి పదమునను గోచరించుచున్న ది, 
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రములకుం బెమ్మట సమర్థుడు దేక్నభ్రమణ 'మొనరించుచుం దన జన్మ 
భూమి శేతెంచెను, “(గామమునకుం జేరువలోనున్న హానుముదాలయము 
నకుంబోయి వందనములొనరించి సమర్గుఃడు తన యింటికిటబోయి సింహ 

ద్యారమునందు నిలుచుండి యుచ్చ్రైస్వరముతో “జయజయ [శ్రీరఘువీర 
సమర్థ” అని నుడివి విచ్చమడిగను. ఎదురుగానున్న గృహాంగణమున 

'సార్చుండియున్న యాతని తల్లి యగు రాణుబాయి తన కోడలినిబిలిచి 
“అమ్మా! ఆ బె రాగికి నిచ్చముడెచ్చివ పెట్టో*మని చెప్పెను. సమర్ధుడు 

కొరచెము ముందునకరిగి తనతల్లి తో “అందటం చై కాగులవళె 'విళ్ళేము 
గ కొనిపోవుటకు వచ్చ్ళినవాడుకాండుసుమూ- ఈ రాగి అని పలికాను. 

రెండవసారి సమోఫించి స్పష్టముగా బలికినమాందట తల్లి యాతనిక్రంఠ 

స్వరమును గురుతించి తర్ణ ణమే “ఏమో! నా తండి న్లారాయణుండు 

వచ్చినాండా ? ౫ అని పలుకుచు 'లేవబోంవుచుండ రామదాసస్వామి 
మాతృచర ణములపై (వాలెను. మాతాప్పుతుల న్మేతములనుండి (వేమా 

(శుధారలు పొంగి | (పవహీంచెను. అపుడు రాణుబాయి కుమారుని 

మ_స్తకముమోందను ముఖముమో(దను (బేమాన్వితమగు తన హాస్త 
ములతో నివ్రరుచుండ నామెచేతికి నిడుపుగంబెరిగి (వేలాడుచున్న జటా 
జూటము గ 'ము సోను. అపు డాయమ మిగుల ఆశ్చర్యముతో నిట్లు 

నుడివెను. * ఓరీ నారాయణా! నీ వెంతపెద్దవాండ వై నాండవురా? 
అయ్యో! కన్నులు గాన్సింపనుగదా! 'నారాయణు నెట్లు జూడంగలను? ౫ 

తన తల్లి నుడివిన దీనవాక్కు-లు సమర్గుని హృదయమును. గలంచెను, 

వెంటనే. యాతండు తన పవిత హా స్తముతో c దల్లి కనులే పై నిమిరెను, 

తోడనే యామెకుం బూర్వదృష్టిగలిగి సమస్తము గనిపించెను. ఆ సమయ 

మున రాణుబాయి యెదుట నానందతరంగములు (ప్రసరించుచుంటజెను, 

ఆ యమ కుమారునిముఖము తేరిపారంజూచి గోతండీ ! ఈ భూతవిద్య 
నెచ్చట నేర్చుకొంటివిరా?)” యనెను, సమర్థుండు వెంటనే రమొకపద్యమును 

రచించి 'మాతృచేవికిం (బ్రత్ఫు త్త తరము నొసం7ను. ఆ పద్య భావ మీది. 

సీ| | శ్రీమదయోధ్యా పురీమందిరంబుల శేభూత మొగి జరియించుచుండు 

సమధిక (పీతిం గొసల్వాకుచద్యయి “నీభూత మెపు జాక్రయించియుండు 
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్య పొదసంస్పర్శచే బండను జేలువంగా నేభూత 'మెలమి మై మీర్చరించే 

(పజల నమానున ప్రజ్ఞాబలంబుచే "దేభూత మరసీ సంతృ పి పిపజ చే 

చే॥గీ! బహువిధచ చమ్మత్కియాజాలఫాటవమున | భూతేజూలంబులకు నాదిభూత మైన 

రామభూకంబు చితాంతరంబునందు | నున్న నివి దానిచర్యలాో కన్నతల్లి ॥ 

మాతాపుతు లీవిధముగా. (బసంగించుచుండిరి. ఎన్నండో 
యిరువదినాలుగుసంవత్సరముల! కిందట విడచినకుమారుం డ(పయత్న ము 

నరుచెంచినకతన రాణుబవౌయి యానందసారవశ్య మున మైమలుచెను= 

విర క్తుండగు, సమర్ధుండుగూడ ముగ్గు(డై నెలలబిడ్డవలె నూలృచేవిచరణజ 
సమీపమున నుండెను, అంతలో (గామములోనసికరిగిన (శేమ్లం డింటికి 
వచ్చెను. సమర్థ డతనినిగాంచినంతన భక్రీసూచకముగా. జరణములమె 

(వాలెను, సోదరులిరువురును (వేమపూ రకముగా నాలింగనము గావించు 

కొనిరి వారి హృదయము _లానందమగ్నములయ్యెను, రాము 

దాసస్వామి కొన్ని దినములదనుక6 దనయింటియం దానందముగా నుండెను + 

(పతిదినమును సోదరులిరువురు భోజనానంతరమునం జాలసేపు ఒక 
'తావున(గూర్చుండి అధ్యా త్శజ్ఞనవిషయిక ముగా సల్లాషములు జరుజ్తు 

చుండునారు. సమర్గుని బుద్ధికుకలతయు విజ్ఞానము (శ్రేస్టునకుం బటభవహోాణా 

శ్చర్యకరమయ్యెను. ' గృషామున సుఖముగా గాలయాపనము కా 

నించుచు. గర్రవ్యము మజచుచుంటినని సమర్థున కొకదినమున దోచెయూా. 

వక నిట నిముసమేని నిలువందగదని తలంచి సమర్థుడు తన తలి ల్లి సన్ని జాగ 

బోయి [1పయాణమున కను (గోరెను, పుతవియోగమున కాయా శా 

సహింపలేక వలవలయేడ్చెను. ఆమె విచారము జూడంగనే సమర్ధున?* ౬ 
గూడ వాదయము చరించెను. లోకాలితుండగు నాతండు రాణుబాలునా: 
భాగవతమునం గపీలుండు తన తల్సియగు 'దేవహూతికి బోధించిన బోగ నావం 
'నంతయు నివేదించెను. నినేకవతియగు రాణుబాయి హృదయమున కాజో జ్ఞ 

వలన శాంతి లభించెను, ' అనంతరము రామదాసస్యామి అన్న వెంత 

మూాతృబేవిచెంతను దదితర జంధువర్లము'చెంతను ననుజ్ఞ బడసి “న్నా 
సంకల్సించికొనిన గోదావరీ ప్రదజీణము పూ.ర్తిగావిప బయలువెడకాుు, 
సాగరసంగమస్థలమున గోదావరి యెడుపాయలుగా జీలియున్న ది. యజ 

స ప్పగోదావరో యందురు, సమర్థః డీ పాయలన్నీంటిని కుడి ఇవా... 
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నుండి దాటి దశీణకీరమున కేగెను. అచటనుండి (త్యంబశేశ రము 

నందలి గోదావరీ జన్మస్థానమునకు భోయి పంచవటి దవీణపుర్యబక్క-కుం 

(బవేశించెను. సమర్ధు:డచట ప్రైరామచంద్రమూర్తిని సందర్శించి 

గోదావరి ప్రదమీణము పూ ర్తిజేసెను. ఈోనిధముగాం బండైండు సంవత్స 

.రములు తసస్సు, పంచెండు సంవత్సరములు ఫ్రీగ ర్థయా(త్రలు "దేశపర వ్రటనము 

గావించి యూతడు జన్ నోద్దారణము గావించుటకు వలయు ళఛశ్రసామర్ష ర 

ములు మా గడించెను. ఈ కాలమున (శ్రీ సమర్థ రామదాసస్యామికి 

| జంననాతాంాంాలనాలాా కమా 1 
సు వారా గొల ' 

శ్రీ సమర్థుండు మొట్టమొదట పంచవటినుండి తన తపస్థానమగు 

టాకలి శేతెంచెను. అచ్చట 'ఉద్ధవస్వామిని గలిసికొని (శ్రీరామచంద్ర 
స్వావి యాదేశానుసారముగాం గృహ్లాతీరమునందు ధర్మ్మప్రదారము, 
లోకోడ్ధారణ కార్యములు (ప్రారంభించుటకు సమర్థుడు దవీ,ణ దేశమునకు 
బయలుజేశెను. (పప్రథముమునం దాతండు మహాబశి కరమున కరిగాను. 

అచట వర్ష ర్తులలోని నాలుసమాసములు గడిపె ఆ సమయమునం 

దచట న్్ '.యాంజనేయ  మఠమును స్థాపించి p సం[పదాయమును 

వృద్దినొందించి యచటి జనులనందణను భక్షి క్రీిమార్లమునం (బవేశబెక్లైను, 
అనంతభట్టు, దివాకరభట్టు మున్నుగాంగల సుప్రసీద విద్యాంసులు పలు 

వురు అచట సమర్థునకు శిష్యులై. రిం మహాబలశ్వరమునుండి వెడలి సితారా 

మండలమునందు “సమర్థుడు రామదాసీయ సంపదాయమునుగూర్చి 

పచార  మొనరించుచు. గొంతకాలమునకు వాయావ్నేతమునకుం 

బోయెను. అచట గృషహ్ఞైనదీతీరమునంగల యొక యశ్వళ్ణ వృతమ్ముకింద 

నివసించెను, వాయీతే[(తమునందున్న శాస్త్రజ్ఞులు, పండితులు సమర్ధుని 
యాధ్యాత్శికజ్ఞానమును గాంచి ముగ్గుల శేరణ్యమున "శీతెంచి దీకోను 

కొన్ భజనవర్లమునందుC (బవేశించీరి.. అచటంగూడ సమర్థుండు హాను 

మానని బ్రతిష్టజేని మళనిర్వాహక ధర్మము నొక శిమ్యున కప్పగించెను. 
వాయీన్నేతమునుండి బయలుచేరి యాతండు *మావాలలికిం జేరెను. 
అచట [గ్రామమునకు వెలుపలనున్న యొక పర్భతమువిగా 6ది హనుమ 
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దాలయమునందు వసించెను, (ప్రాతఃకాలమునలేచి కృష్టైాతరంగిణిలో 
స్నానమొనరించి సంధ్యావందనాది నిత్యక ఎత్యోములను నిర్వర్సి రించుకొని 

"రెండుజాములై నపిదప (గామములోని కేగి మధూకరము నడిగి భుజించు 
చుండెను. అనంతరము మజుల నా పర్గతముమోాంది కరిగి భజనము, 

జపము, భ్యానములలో మగ్నుంజై యుండెను, అచ్చటి కప్పుడప్పు ' 

డాతని సమకాలికులగు సాధుజనులువచ్చి ధర్మచర్చలు గావించుచుండిరి, 

(పతిసాధువు తేన యనుభవమునకు సంబంధించిన విషయములను వివ 

రించుచు నుండును, అందజునుగలిసి వారిభోజనము హారికీ రృనము గానించు 
దురు, (_) రామదాసస్వామికిగల యనుపమాన సామర్థ్యమునెజింగి సాధు 
జను లాయనకు సమర్థవిరుదము నొసంగి వ్య నహరింపసాగిరి,కొన్ని దినములు 
సమర్ధుడు మాహుగీయందుండి యనంతరము కప్రోడు (కోరాడు నకం 
బోలును. క్ట (హోడు (పొంతమునం దీతని యలౌెకిక (పజ్ఞాతిశ్రయమును 

గాంచి యసంఖ్యాకులగు జనులాతని శరణ్య మున శేతెంచిరి. ఆ (ప్రాంతము 

లోని శాహాపురమను పేరుగల [గామమునందాతండు ఆలయమును 
నిర్మించి యందు (బుతాపమారుతిని (బతిస్టించి దానిని నిరంహించు 

ఛారమంతేయు దన శిష్యుండును మితుశునగు బాజ్రీపంతు” అనువాని 

కప్పగించెను. శ బౌబీప పంతు సమర్థుసి సన్నిధిలో సకుటుంబముగా మంత్రో 

పదేశమును గై కొనెను. ఆతని 'భార్యచే వేరు సలీబాయి. ఈమె సమర్గని 

పట్ల మిగుల భ భ క్షి పపతంలుగలది. సమర్గుడనేక భయానక (ప్రయోగములచే 

సతీచాయి హృదయమును బకీశ్నీంచెను. ఆమె భక్తి యచంచలముగా 
దృఢతరముగా నుండెను, సమర్థుడు ఆమె నిశ్చల చి త్తవృ త్తి తినారసి 

మిగుల (బిసన్ను (డయ్యెను. ఆయమకు సమర్థుడు పై యాంజ 

నేయునిచే. (బత్యక్షదర్శనము నిప్పించెనని (ప్రజలు ఇెప్పుకొనుచున్నా రు, 

ఇట్లు సమర్థుడు ధర్మ(ప్రవూర ము గావించుచు భాఫల్ అను (గామ 

మున కరిగాను. అచేట నాతడు మొదట గొన్ని సంవత్సరములవణికు అర 

౫ ఈ చాజీసంతు కుమారుడే భికాళిగోస్వామి. గోస్వామి సమర్ధని ముఖ్య 

శిష్యులలో నొకడు. ఈయన తంజావూరు మళములో నుండువా(డు, సమర్గుని 

నిర్యాణానంతర మియన (వి. క, 160%) సమద్ధని మూలచరి[త్ర [గ్రంథమును ఏపీఛీద 

ములో రచించెను, 
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ణఇములయందును బర్వోతములందును గుహూలందును జరించుచుంటెనుం 

అపు డాతండెన్నంనో (గామములోనికి వచ్చిపోవుచుండువాడు. ఎప్పుజేని 

యాతండు జనసముదాయములోనికి వచ్చినచో అవధూత దశయందున్న 
కారణమున బిచ్చివాండని తలంచుచుండిరి. వా స్పవమున కాతండు విచ్చి 

వాడుకా(డు.ఆతని చిత్త మఖండరూపముగా? బరమాత్నునియందు మగ్న 

మైయుండెను, (శ్రీ) సమర్గుడు దాసబ్లోధలోం దన స్వీయచర్శితమును బలు 
తానులః 'బేర్కొనియున్నాండు. ఒకసమాసమునం దాతండు నిస్పృవాు 
లగు సాధువుల ప్రవర్తనమును వర్ష నము గావించెను, అందే యాతండు 
“నన దీనినంతయు  మొదటంేసితిని, తరువాత (బజలకుం బోధించితిని) 

అనినుడివెను. ఈ యంశముగల సమాసము మిగుల మహ _ల్వేముగలది, 

ఛాఫలలోనుండి మొట్టమొదట సమర్థుడు బహాుదినములందనుక నెట్లు 
ధర్మప్రవారము లోకోద్దరణము గానించెనో యది (ప్రకృతసమాసమును 
జదివినవో "బాగుగా చెలియును. ఈ సమాసములోనివగు రెండు పద్య 

ములను మేమిచట నుదాహరించుచున్నారము. ఆ పద్యములను జూచినచో 

సమర్థుండు లోకోద్ధరణమునందెంత చతురుండో పాఠకులు సులభముగా 

(గహింపలగలుగుదురు, 

కం! & త్తవముగుణములద దొలిస్వాయ _త్తముగావిం చి "కెలుచనగు సొరులకు 

సద్వృ త్తముగల జనసంఘము నె తెజిగున-నెనం గూర్చు మెపుడాపకునూ ॥ 

కం॥ జనసంఘంబునకు నుపాసన మం దాన క్తి గూర్చయిను నట్టు లొన 

ర్చినయెడ జనములు బోధకు కనుసన్నల మెలలపచుం(ద్రు కార్భగతులలోజ్లా BD 

. సమర్థుండు ఛాఫలులో నివసించియుండి (పజల దన బోధనామృత 

ముచేం బరవశుల నొనరించి వేలకొలది శిష్యులను వందలకొలంది విరా 

గులను సాధువులను సిద్ధపజుచెను. మహారాష్ట్ర) "దేశమునం దనేక స్థలము 

లలో స్థాసింపబడిన మఠములయందు వారలనందజ నియతపజు'చెను, 

* ఉ త్రమగుణతి తుకే ఘ్యూవేే ఘేఊకా జనాస్ సికవావే 
ఉదండ సముదాయ కరాజే పరీగు ప రూెపీం॥ ౧౮ 

ఆఖండకామాపీ లగ్ బగ్; ఉపాసేస్ లవావేంజగ్ 

లోకసమజబోకా మగ్; ఆజ్ఞా ఇచ్చితి! ౧౯ చాసబోధ ద ౧౧స ౧౦ 
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ఈ విధముగా భజనమును ఉపాసనామార్లమును బాగుగా. వృద్ధిగావించు 

సమర్థుడు జనులను స్వధర్మమునందు! (బవృత్తుల గావించెను, స్వధర్మ నువ 

నందభిమానముగలిగినతోడనే జనులయందు స్యాభిమానమునం దై కాల 
కురము లుదయించెను. ఆ కాలమున మహార్గాష్ట/దేశమునందు (భరత 
ఖండమునందంతటన్సు అధికారులై యుండిన యవనులనుండి తవ 

స్వాతర్యత్యమును ధర్మమును గాపాడుకొనవలయునను (బ్రచండము లీ వము 
నగు భావము జనుల మానసములయందు నృద్ధినొంద నారంభించెను. 

ఇట్లు సమర్థ రామదాసస్వామి ధర్మస్వాతంత్యవిషయములయం చా 

కాలమున నాందోళనమును గలుగంజేసెను, ఈ స్థితియంతయు ఛతపతా 

యగు శివాజీమహారాజాకర్డి ౦చి వెంటనే సమర్థుని దర్శింప వింగులు 

నుత్సాహియయ్యెను. కాని సమర్థుని దర్శనము శివాజిచక్రవర్శి కెట్ట 

కాగలదు ? స్వాయముగా సమర్థుడు చక్రవర్తియొద్దకుం బోవువాండం 

కాడు. ఛ(త్రపతిమహారాజునచ్చి దర్శితమనుకొన్న చో సమర్థుండ్" జ 
స్థానమున నిలుకడగా నుండువాండుగాండు. చివరకు శివాజీ (పభునకం 

సమద్ధని దర్శనము గావించు నుత్పాహ మనివార్యమయ్యెను. ఒకానొన 

దినమున శివాజి సమర్థుని సందర్శింప రాజహర్మ్యమునుండి బయలు జేణి 

అరణ్యములు, గుట్టలు, పర్వతములు తిరుగుచుంజెను, ఎన్నియోాా 

(శ్రమలొందిన పిదప నొక యాదుంబరవృతము[క్రింద శివాజిచక్రవ_గ్టిగో 

సమర్థుని సందర్శన భా గ్య ము లభించెను. అచ్చటనే శివాజీ ప్రభుం 

మంత్రోపదేశము నొందెను, ఆ దినమునుండియే సద్దురుండును ముముత్నూం 

వ్రను శుద్ధస్వాతంత్య[వియుండును నగు శివ్యుండునుగలిసి ధర్మ్మపదారముం 

లొ కోద్దరణము జేయ సంకల్పీంచిరి. సమర్ధునియొక్క-యు శివాజిరొక్క-6యుం 

' సంబంధము నై సర్లికమును మిగుల గహానమును, విసృతమును విబారణాఆ 

యోగ నము నైయున్నది, ఈ నిషయమునుగూర్చి విపులముగా విమర్శింమల 

బూనినవో నొక స్వతంత్మగంథము గావలసియుండును. కావున సంగమ '* 

ముగా నింకొకతావున వర్టి ంపనెంచిలిమి. 

ఈ (ప్రకారముగ సమర్థుడు ఛాఫల్ (గ్రామసమిాపమున వసిం-లు 
యుండి (పచండముగా శిష్య సముదాయమును సమకూర్చెను. కొండ 

కాలమున కచట (శా, శ, ౧౫౭౦కీ శ, 164 నాతడు శివాజిచక్రవ రి 
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సహాయమున నొకమందిర నిర్మాణమునుగావించి యందు (శీ రామచంద్ర 
మూ రిని (బతిభ్ధాపించెను. ఆ ముందిరము ననుసరించి గ్ “ప్పమఠముగూడ 

నట్టించెను. సమర్గుని శివ్యసముడాయము సాధువులు ఆ మఠమునంచే 
వసీయింపుచుండిర్. వారలు నానావధములగు (| రామోత్సనము 

లొనరించుచు భాగవతధర్మమును "దేశమునందంతటను విరివిగా వ్యాపింషం 

జేయుచుండిరి. సమ _స్తకార్యము లొనరించుచున్నను సమర్థుని మానస 

మనుఖండరూపముగా అత్మారామునియందు లీనమెయుండెడిది, 'ఒకస్థలమునం 

దాతే(డిట్లు నుడివెను, 

కం! గిరులందునుండి (గామాం | తరముల నూచ్చగు రాము దర్శింతునొ గ్. 

మజీ ఛ్యానరూపకూన సా! దరమున భ క్రులను జీళదను వేడుకలన్॥ * 

ఒకసారి సమర్థుండు కొొందటు శిష్యులను "వెంటనిడుకొని కరపీర 

పుర ప్రాంతమున ధర్న ప్రచారము గావించుట కేగెను. అచటి (పజలనేకు 

నీతని భోజనకీ _రనముల నాలకించి శరణ్యమున కే తెంచిరి. ఆ | పాంతమున 

ముఖ్యుండును ఫివాజీ పతీమున న్నాపాంతమున కథికారియునగు పారాజీ 

పంతు సమర్థునిచెంత దీకుగా కొనెను. ఆతని తోయిట్టువు సమర్గునిభ_కి 
భానమునక విస్మయ మెంది తన యిరున్రరుస పుత్రులతో సమర్థ్ణని చీవ 
యందు వ ర్తించుచుండెను. ఆయమ జ్యేష్టపుత్రుని వే వేరు అంటాదాసు, 

ఈతండు |[వాయుటయందును జదువుటయందును. మిగుల జుజుకుందనమం 

గలవాండు. కావున సమర్థ డీతని 'లేఖకునిగా నియమించుకొనెను. 

ఈ యంబాదాసనే క్రమక్రమముగా సమర్ధుని ముఖ్యశిష్యులలో నొక డై! 

పాధుపదవిబడసి కళ్యాణస్వామియను'వ వీర (బ్రసిద్దుండయ్యెను. సమర్థుయ 

వచించిన (గంథములన్ని ంటికీని కళా స్వామియే లేఖకుడు. సమర్ణోఃడు 

పద్యములను నుడునవుచుండం నభ్యాణసేప్పమి [(వాయుచుండువాంయ, 

ఛాఫల్ (గామమునకు సమాపమునలల వనపర్వతములందుం గూర్చుండి 

వారలు (గంథరచనము గావించుచుండిరి, 

* దాస్ షోగరీంరావోతో | య్మాతా జేవాచీపొహాతో 

చేవభ కాస క్వేంజాతో | ధ్యానరూ "పీం | 

శామదాసస్నామి పర్వతములందుండును. అచటనుండి యే (గానుములలో నూశేగు 

శ్రీ రాముని యుత్సవము దర్శించును. ఇంత్రియగాదు. ఆతడు ధ్యానరూపముత్రగే 

దొ వభ క్పులతోంచాటు గా నాయుత్సవమునం జేరియుండును, 



వ్ల 

ఛాఫల్గామవాసులు మిగుల నిర్బంధించుటచే నొకసారి సను 

రుడు పండరిపురయా।త్ర కరిగెను, అచ్చట విఠలస్వామిని (కృమ్లున్సి 

దర్శించెను. సమర్థుని యుపాస్య దై వము (రాముండగుటచేం. బండరి 

పురము నాతండయోధ్యగాం భావించెను. పవిఠలన్వాపిమూల్తి రామ 

మూ ర్తిగ గాన్సించెను యా(త్రనుండి మరలివచ్చినపిదపం గొన్నాళ్ళకు 
(౫ శివాజీప్రభువు మిగుల బలవంతిపెట్టుటవలన సమర్థుడు సతారా 

సమోపమునందున్న “సజ్ఞనగడము” నందు నివసించెను. (౮ శివాజీ 

మపహారాజచటిక  నిత్నమును సమద్ధుని దర్శనార్థము వచ్చుచుండెను. 

ఒకదినమున సమర్గుని తల్లి (ఛేష్టునితో రామడాసస్వామి. కిట్లాక వర్త 
మాన వమంపెను కుమారా! నిన్ను జూచి 'బాలదినములై నది. ఒక మారు 
వచ్చి నన్నుజూచిపోవం గోరుచున్నదానను) శా, శ ౧౫౭౪౮ 

(18. న 1652) లో (బీరామనవమి ఉత్పవసందర్భమున సమర్దుండు మణల 

దన జన్మభూమిశేగి తన రక్తసంబంధులతో. గొన్నిదినములు గడిపి 
పిమ్మట సజ్జనగడమునకుం దిరిగివచ్చెను. 

శా, శ ౧౫౭౫ (క. శ 1658) ప్రాంతమున సమర్థుడు. త్రిలింగ 
(ఆంధ్ర బేశమునః బర్యటనముగావించుచు రామేశ్వరముదనుక నరిగెను, 
ఆంభచేశమున .నీ సందర్భమున గొన్నిమాసములువసించి తన సంప్రదాయ 
మును మిగుల నృద్ధినొందించెను, ఆంధభావను నేర్చుకొని యనేక కవితా 

(గంథములను రచించెను, ఆ [గంథములనన్నింటి నాంధ దేశమునందు. 

(బవారములోనికి. 'బెచ్చెను.  బహూువిధముల ననేకాపూర్వచమక్కా-ర 

ములనుజూపీ సమర్థుండు వమూానుృ[లయొక్క-యు. బండితులయొక్క-యు 

నభివూనమునకు. 'బ్యాత్రుడయ్యాను. ఎందజో  పండితులాతసి శరణ్య 

మునశేతెంచి భజనమార్షమునందు. (బవేశించిరి. తంజావూరును చాలించు 
వెం్ జి (శివాజిసోదరుండు) సమర్థుని నొకమాసముదనుక మిగుల నాదర 
ముతోనుంచుకొని మంత్రదీకు గ కొనెను. సమర్శో(డు తంజూవూరిలో 

నొక మఠమును స్థాపించి యందు సతీబాయి ప్యుతుండగు భికాజీచాబాను 
ధర్మక_ర్తగా నియమించెను, తంజావూరినుండి బయలుదేరి సమర్జుండు 
రామేశ్వరమున కరిగెను. మంచలత్నే(త్రమునందు రాఘ వే్య్యదస్వామియను 
జ్ఞానితో సమర్ధుడు కలిసికొగాను, ఈ యుభయులును 



జూలదినములు _'వేదాంతేవిషయికో గోన్టులతో (6 గాలము గడీవీరి 

సమర్థుం డీవిధముగాం "దేశసర్యటనము గావించుచు మళములను స్థావించి 

తన యలౌెకిక (పజ్ఞాతశయమువలన జనులను స్వథర్థుమునకు నభిముఖులం 

గావించుచు గొన్ని దినములకు దన పూర్వస్థానమగు ఇభాఫలుకు మజలి 

వచ్చెను. సమర్థుని రాక వినణగనే శివాజీముహోరాజు సందర్శింపవచ్చాను, 

దర్శనానంతరము శివాజి సముర్లునిం దనవెంట సజ్జనగడమునకుం గొంపో 

యొను. రాజకీయములు, ఛార్మికములునగు వివీధోహదేశములలో సమ 
రుడు శివాజికీ మిగుల నానందమును కూర్చుచుం గొన్ని దినములు 

మా(తమె సజ్జనగడమునందు వసించను, 

వివిధ విషయములు, 

సమద్ధని తల్లియగు 'రాణుబాయికి అంత్య కాలమే తేం'చెను, సమ 

ర్థుండీయంశమును దన యంతర్జ్హానమువలనం బదునై దు దినములకు 
ముందే (గ్రహించెను, రోగశయ్యయందుండి రాణుబాయి నిరాశతో “నా 

తండి సొ నారాయణుడు అంత్య కాలమునందిచట లడమ్యెగదా? యని 

జ్యేష్టపుత్రుడగు గంగాధర (్రేష్టునితో నుడువుచుంజెను. అంతలో సమ 
ర్గుడువచ్చి తనతల్లి చరణాంబుజముల'పె శీరమునిడి, అమ్మా! నేను సిసన్ని 

దీలో నున్నా (డను, ఇణశనీన్ర సుఖముగను శాంతముగను జీవయ్మాాత ముగిం 

పుము అని పలికెను. శా.శ, ౧౫౭౭ (క్రీశ. 16ళళృలో రాణుబాయి స్వర్ల 
వాసినియయ్యెను. ఆ యమ కూర్గ (లోక క్రియలుముగించి (కేస్ధునియొద్ద 
సెలవొంది సమర్థుడు సజ్జనగడమునకు మరలివచ్చెను. కొొన్నిదినము లా 

(పాంతమున సమర్థుడం మఠ ప్రచారముగానించి తీర్థయాత్రకు బయలుదేరెను. 
శశ ౧౫౮౦ (కీ.శ. 1658లో (క్రీ సమస్థండు నిజానందస్వామి 

మహోత్సవము సేవించుటకు క|హోడునకుబోయి కొన్నిదినములట. వసిం 
చెను. ఉత్సవము సమా క్టియెనపిదప మరలి యాతడు సజ్ఞనగడమునకు 

వచ్చుచుండెను. ఆతనివెంట దాదాపుగా నిరువది ముప్పదినుంది శిష్యులు 

గూడ నుండిరి, అప్పటికి దాదాపుగా రెండగుజాముల (పొద్దెక్కె-ను. అహార 

స్రాక్ర ర్య మెచ్చటను గలుగకవో వుటచే శిహ్యులా(క లినొన యలసిపోయిరి. 

వారికి దోవలో? గంకులబరువుచే వంగియున్న ఊచబియ్యపుం బరువములో 

నున్న యుకజొన్న చేను గనిపించెను, శిష్యులు సమర్థుని యాజ్ఞ నొంది. 



క్రూన్నీ గ్ర ఆలస దంచి కాల్చుకొని తినసాగిరి, సమర్థుడు శిష్యులచెంత 

నొకయాసనము'పె . సారుంచయుందొను. బ్రంతలో హని యజమా 

నుడు మత్త వచ్చి ఈ యాసనముసె 6 గూర్చున్నవాంజే వీండకు 

నాయకుడని తలంచి జొన్న దంట్లుపెరిక్ సమర్థుని జేతికొలంది కొట్ట నారం 

భించెను.. శిష్యులీ దురంతమునుగాంచి కోీపావేశముతో శే తస్వామిని 
బట్టుకొని కొట్టయోవ సమర్థుండదిచూచి్చి వలదు, వలదు! కొట్టవలదు!! విడిచి 

వేయుండని'వెన్పీ విడిపించెను. అనంతరము శ్షేత్రస్వామి. తనయింటికిం 
బోయెను. సమర్థుడు శిష్యసమేతముగా సితారాలొ నున్న శివాజీచృక్రవ ర్తి 
కడకు భోయెను.. 

| 'రెండవదినమున శివాజిచక్రవ్వర్తి సమర్థునకు మంగళస్నా నము 
'జేయించుచుండెను. అపుడు 'ేహముపె పె నున్న 'జెబ్బలు కాన్సించెను, 
వీవాజి బాఆపోచారపడి ఎవరుగొట్టరి? తెలుపుమని పలు తెణంగులం (యార్థిం 

వను, ఎంతకును సమర్థుడు ప్రక్యు _త్రరమిాయ(డయ్యెను. భోజన 

నంతరము సమర్థుడు శేయనగృహమున షశాంతి గై కొనుచుండేను, 

అపుడు శివాజీ యకాంతమున కొక శిష్యుని విలిపించుకొని యెంతేయోా 
(పయత్నించి 'మార్ల మధ్యమున జరిగిన వృ త్తాంతమంతయుం "జెలిసికొ నను, 

భూ (డగు నా సేవ్య కాండుగావించిన యవివేకక త్వేము వినినంతన ళివా 

జికి (కోధోందేకముగలిగెను. కన్ను లెజ్జబడెను. ఆ సేద్యగానిని 'జెక్కలు 
విజుచికట్టి యిప్పుడే నాయొద్దకుం గొనిరావలయునని భటులకాజ్ఞాపించెను. 

ఇదియంతయు శయనాగారమునందుండి సమర్థుండు విని చివాజిని తన 

యొద్దకుం బిలిచి ఆ సేద్యగానిని కట్టి కటితీసుకొనిరావలదు. వానినిగొట్టవలదు. 
ఇక్కడకు? విలువనంపిన పిదపం దహ్వునకు? దగిన శిక్షయేదియో తెలొపెదను. 
అట్లు విధించిన జాలునని పలికెను, ఖివాజి సమద్ధనియాజ్ఞ శిరోధార్యము 

గావించెను. మజుసటిదినమున శివాజీచక్రవర్తి “రొలువుదిలెను. దర్బారు 
నకు రాజభటులు సేద్యగానిని గొనివచ్చిరి. అంతకుయూర్వమే సే 

గాడు తానుగొట్టినది సధ రణపు సన్నాాసిని గాదనీయు నాతడు (తక 
తుడు ఛ్మతపతి  శివాజివక్రవ ర్తి రిక బరమఫ పూజనీయు-డును గురువును 

నగు (శ్రీ 'రామడాసస్యామియని (గ్రహించెను, దర్చారునకాసే సద్వగాండు 

వచ్చుసరికి సమర్గోండ్లు దివ్యమును మణిగణాలంకృృతమును మహోన్నత 
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లోకోద్ధరణ కార్యములను బూర్ష్య ముగ స్థాపించిరి, శివాజీ వియాగ 

కారణమున సమర్థుండు వెలుపలికి వెడలుటగాడం బూ ర్తిగ మానివేసెను. 
ఆతండు తనగదియంబేయుండి భగవచ్చింతనము చేయుచుండెను, భంభాజి 
రాజ్యాభీసే. పేకోత్పవ సందర్భమున ©) సమర్థుడు స్వయముగా నేగక 

తన యనుచరు నొకనిని బంపెను, కొంతకాలము జరిగినవిదప శంభాజి 

_ గావించు ఘోరసావాస కర్మలను విని సమర్గుః డొక యుపదేశపూర్ణ ముస 
లేఖ్యవాసెను. ఈలేఖ మిగుల మహా _త్వయుతమైనది. దానిని జూచినవో 
సమర్థుని రాజనీతివిజ్ఞానము చక్కల విశదపడలలదు. శంభాజీమహారాజూ 

సమయమున దుస్సాంగత్య ములలో? బిక్కు_కొొనియుంటచే సమరుని యుప 

"దేశమువలన నెట్టిలాభమునేస ఫొందంజూలక పోయెను. = 

స్తమర్ధుని నిర్యాణము. 

శా, శ, ౧౬౦౩ (కీ, క్ట 1681) న (రామనవమి మహోత్సవ 
మునకు సమర్థుడు ఛాఫలునగరమున "కేగెను. అచట మందిరమున దన 

వ్రియోపాస్య దేవుండగు శ్రీరామచంద్రుని దర్శించి _శ్రీయాంజనేయుని 

యనుజ్ఞ బడసి శిబికారూఢుండైై సజ్ఞనగడమునకు మజులి వచ్చెను, అంత్య 
కాలము సమిోవించుచున్నదని కొన్ని దినములకు ముందటనుండియీ 
యాత డన్నమును మాని కేవలము పాలు(డావి యుండసాగెను. ఆ సమ' 
యమున నాతనిలేజ మభివృద్ధినొంది పోవుచున్నను శరీరముమా[త్రము 
దినక్ర మమున శ్రీశింపందొడంోను. ఇట్లు కొన్నిదినములు జరిగినవీదప 

మాఘ బహుొష్టమి వచ్చెను. సమర్థుం డజాదినమునం దనిష్నులలో 

నెవరికేని తనయంలీమదినము సమిపించుట తెలియునోతెలియదో పరీ 
శ్నీంపవలయునను తలంపు కలిగను. ఈ యోచనలో నాతండు తనశిమ్యు 

లందజియెదుట నీయర్తశ్లోకము జదివెను, 
రభుకులతిల కాబా వేళ సన్నిధి ఆలా 

తదుపరి భజనానే పొపీజే సంగళశేలా ॥ 

“రఘుకులతిలకుని సమయము సమివీంచినది. "కావున నింక 

సొంగోపాంగముగ భజనము గావింపవలయును*) . దీనినాలించి తత రణమే 
ఉద్ధవసా. మి యా శ్లోకము నీవిధముగాం బూ శ్రిజేసెను. 

అనునెన 'సవమా కూ మాననీ ఆశవానీ 

బహుతలగబగీ "నె కార్యసిద్ధి కరావీ॥ 

రి 



ఓ అంతిముదినముగు నవమిని స సృరణమునం దుంచవలేెను. నుజీయు 

మిగుల శీ ఘుముగా+ గార్యసిద్ధిని గావింపవలెను.) ఈ శ్ఞోకార్టమునువిని 
సమర్థు(డు మిగుల (బసన్నుండయ్యెను. ఆతం డన్ని భజనములను జేయుట 

కాజ్ఞ యిచ్చెను. అష్టమిదినమున ర్యాతియంతయు భజనముతో నాశ్రవము 
మంతయు ఫూర్జ్మి ౦చుచుండెను, శిష్యులందణును గూడిరి, నవమిదిన 

మేతెంచెను, ఆ దినమున సమధ్ధుండు స్వయముగా మంచము మోదినుండి 

దిగి కందం గూర్చుండెను. శిష్యలందణును బలవంత 'పెట్టుటచే. గొంచెము 

పటికి బెల్లముగలిపిన పిండి తిని కొంచముగ జలము గ్రోలెను. కొంతసేపైన 

పిమ్మట మటల మంచముషె . గూర్పుండవలయునని శీష్యు లందణును 

(యార్థించిరి. “నన్ను లేవన్నెత్తి మంచముమై నుంచుడు” అని సమర్ధు 
డాజ్ఞ యిచ్చెను. అజ్ఞానంతరము ఉద్ధవస్వామి సమస్ధని లేవనె త్తం (బయ 

త్నించెను. కాని యాతనికి సాధ్యము గాకపోయెను.  అదిచూచి 
అకాబాయియను. శిష్యురాలు గూడ ఉద్ధవస్వామిత గాడి సమస్థని 
లేవనె త్తం [బయత్నించెను._ కాని యప్పుడుగూడ వారలు లేవనె త్తం 
జాలకపోయిరి. చివరకు బ *బ *పుగం బదిముందిగలిసి యాతని నెత్తుటకం 

(బయత్నించిరి, 'అప్పుడును విఫలులై రి. అనంతరము సమర్ధ డందటిని 

వేటుగండని యాజ్లాపించెను. అందజును దూరముగా దోలంగిరి. కిదప 

సమర్ధుడు వాయువు నాకర్షి ంచుచుండుటజూచి శిష్నలందటును బిగిగా 

నేడుపసాగరి. సమర్ధుడు “ వారలందజితో 66నేటిదనుక్ర నాక డనుండి 

మోరేడ్చుటను మా(తమే నేర్చుకొంటిరాయేవిం?) అని నుడివెను, 

సగుణమూర్తి పోవుచున్నది. ఇంక భజనము నెవరితోం గలిసి చేసెద 
మాటలాడందలంచిన నెవ్వరితో మాటలాడెదము? అని శిష్యులు లిక 
అంత సమర్థుడు నాతో మాటలాడందలంచువారు “దాసబోధి మున్నగు 
నాగోంథములు జదునవలెను, వానిని జదువుటయే (ప్రత్యతముగా నాతో 
భాపించుటయని భావింపుండు” అని యంతిమో తరము నొసంగెను, 
ఇట్లు నుడివినపీదప పదునోకండుమాొటులు హరహరశబ్దము నుచ్చరించి 
యంత్యమున రామశబ్దము నుచ్చరిం“చెను, తోడనే సమర్థుసీముఖమునుండి 

యొక దివ్య లేజమువెడలీ సమిాపమున స్థాపింపణడియున్న రామచందుని 
ముఖమునందుం బ్య'వేశించెను. భజనము యఖథాపధిగ జరుగుచుండెను. 



ఆ సమయమున భజనథ్వని మిగుల నలిశయించెను. ఈవిషయమున ఫో 
క ౬ంి (8. న, 1682 ఫ్మీబవర్సి మాభుబహుళ నవమిని (౧౭౩౮ 

సొ కవుశకము ఫాల్గుణ బహుళ నవమి యని యొకమతము మహారాష్ట్ర 
(యు *"ంతపు వకమ్మ్శాతసిద్ధరత్న ము,సాధురాజు చాతుర్యసాగరుండు, రాజసతిజ్ఞ 
మెఠరోవుజ్సు భక్తి స్త్నవై వైరాగ్య ప్రత్యవస్వరూపుండు. నిస్పృహామహో 
శకర్ము శు రామునియందు వీని పోయు. మజీయు దాసబోధలో ననేక 
మ్రైటములలో. దానునుడివిన యీ |క్రిందివాక్యములను సత్వ మొనరించెను. 
క. హరిభ కీన్ సాదర్ వ్యూవేమరో౯ 
దక ఉర్్వావే..,......౧౫..... ద ౧౩ స 9 “నిరంతము 

నహాదిభ కి క్రియందు( _ దత్బ్చరుంధై యుండవలెను. చనిపోయినవిదపం గ ర్తి 

చమ ముతో నిరంతరమును జగత్తునందు జీవితుల్తా యుండవలెను, 09 

ఓ సద్దురుసమర్థా! నీవు పూర్యో క క్రవచనానుసారముగం శీ _రిరూప 
ముతో అత్మకాప సముతోలగూాడ అమరుడనై  యున్నాండవు, కేవలము 

గీ నమరుడనసటయేగాక యసంఖ్య్యాకులగు “జనులనుగూడ నీదర్శనమువే 

నయుదులం గావించితివి, అమరుల జేయుచున్నాడన్ర. అమరులం జేయం 

లర. ఎంతేదనుక నీయార్యావ_ర్త ర్హమునందు _ధర్మముయొక్క- నామము 

సుతుచియయుండునో ఎంతదనుక “పౌందనుల కీశ్వరుని యా స్తికత్వము'సై 

గు ఇ “షసముండునో ఎంతేదనుక నీ సనిత్రభూమియందు మహారాష్ట్రనామ 
సూను ఛారతవాసుల కభిమానముండునో యంతదనుక నో సమర్థ 

౫నజూత్మా! నీవును నీ యుపదేశములును, నీపృథివివై. నచంచలముగ 
నవురముగా నుండంగలవు. 

సమర్థుడు - శివాథ్ది, 

© రామదాససామిని శ్గివాజీ చక్రవర్తి గురువుగా 'నేర్పజిచికొనె 
నోనుడయు వారల పరస్పరసంబంధము మిక్కీ-లి గహానము మహా _త్వపూర్ష 

తం? నై యుంజెననియు నింతకుముందు 'తెలిసియుంటిమి. ఈయిరువురువ్య క్త 

ఆ౨కుంగల సంబంధమును నిర యించుటలో అధునిక చరిత్రకారులు గొందణు 

జు గూ ్ నా భి పాయులుగా నున్నారు, కాని సమర్థుని శివాజి గురునుగాం 

'ీబుకాచయుటయు సమర్ధుని యాజ్ఞ లను నివాజ్ వీరసావపించి సరమ 

రదర, ఆముగ నెంచి నిర్వహించుటయుం జర్మితకారులందణు నంగీకరించిం, 



న a 

మహాక్కులగు నీ యిరువురెప్పుడు గలిసికొనిరో కలిసికొన్న ప ని త్రస్థల 

మెద్దియో నిరాపించుటయందునుు శివాజీ మంత్రోపదేశము సప 

డాందెనో గురుశివ్వుల పరస్పరవ ర్త ర్తనమెట్లుండెనో యనునంశములందును, 

నివాజీ యేరే-విషయములలో సమర్ధుని 'యాలోచనము గ కొనువాయడో 

స్వధర్మవ్యాపనము స్వరాజ్యస్థాపనము అను మవాత్కా.ర స్రములలొ 

సమర్థుని సహాయము నివాజి యెొంతదనుక నేవిధముగా నెందువాండో 

యను నంశమందును జర్మిత్రకారులలోం గొంత మతభేదము గలదు. 
అధికాంళ విద్వాంసుల యభి(పాయములతో నేకీభఫింతుమేని యా వినా 

దాంశములు సులభముగా? బరిష్కరింపంబడును,. మహారాష్ట్ర) 'దేశచర్శిత 

మునకు వలయు సామగిని సంపాదించి శోధించుటలోం (బఖ్యాతిగాంచిన 

(ప్రొఫెసరు రాజవాడజేయను విద్యాంసుండిటుల నుడువుచున్నాండు. 

wa సిద్ధాంత మైయున్న (ప్రకృతాంశమును మజుల నిర్ణ యింపం 

బూనినవో లాభముండదు. దాసబోధయను [గ్రంథము లోకమున నిలిచి 
యున్నంతవజకె ఇతిహాసమునందు మహారాష్ట్రలు పదునేడవ శతాబ్దమున 
స్వతేంత్రరాజ్యము స్థాపించినసంగతి సుస్థిర ముగాం నుండగలదు. కాన్సన 

ఛత్రపతి శివాజి సమర్థ రామదాసస్యామియొక్క- సంబంధములను నింక 

నిరూపింపవలసిన యవసరము మతిబోయినవాం[డకుందక [ా నితరులకు. 

గాన్ప్సింపదు, 

(_రామదాసస్వామి లోకోద్ధరణమున క్రై ఛాఫల్(గామమునందు 

వసించిన సమయమున “నరసోమలనాథులడను నాంత డా(పొంతములకు 

తానీలుదారుగానుండెను, అతండు సమద్దుసి యోగ్యత నెజేంగ మంత్రోప 

దేశమొం'దెను, అనతికాలములో నచట రామదానీయ సంప్రదాయము 

మిగుల వృద్ధినొందెను. ఈ వార్త తిన్నగా శివాజే యాకర్ణించెను 

* ధులియాలోని సత్కార్యో లేజక సభవారు (శీ రామచాన శివాజీల సంబంధము 
చెలుప నితివోనముల "నిన్నింటినో (పకటించిరి. వారలింకను శో ధించుచున్నారు, 

చారలు సమరుని సంఖ్రూర్డ చరిత్రము ఆధునిక సంప డాయసీద్ధము-గాం (బకాళమువేయ 

నున్నారలు, ఆంధల్క్మయనకుంూడ సమర్థని చేవయు నాం ధవాబ్మ యమున కాతండు 

గావించిన యుపకృతియు6 గొంతవణ కేనీ తెలియ నవకాళముగలదు. 



శ్రీ? 

ఆ సమయమునందు గివాజయొుక్కం రాజ్యనిర్మాణశ క్తి ' మహోరాష్ట్రదేశ 

మునందు దినదినాభివృద్ధి నొందుచుండెను. 

అతండు రాయగడదుర్లమును స్వాధీనపణచుకొనెను, (పతౌపగడము 

నందొక నూతన దుర్గమును గట్లించి యచట భవానీదేవి మూర్తిని స్తాపిత 
మునర్చెను. పూనానగరమును ముఖ్యస్థాన మొనరించుకొని నాశిక్రనుండి 

కరవీరపురముదనుకలల సమస్త |పాంతములను గొంకణ'దేశమునందు? 
గొంతభాగమును శివాజి జయించెను, ఈవిధముగ నాతండు రాజ్యసంపా 

దన 'కార్యమునందు మగ్ను(జై యుండియు సాధుసమాగమమునం దభి 

రుచి గలిగియుండెను, చాల్యనునుండీయు నాతనికి సాధుసజ్ఞనులయెడం 

బూజ్యభానముంటనే సాధుసమాగమముకొణకు నిరంత ముత్సాహిగా 

నుండెను. తన రాజకయ కార్యముల నెరవేర్చుచుండియు నాతండు చించి 
వడ్, చేసూ, ఆలంది మున్నగు ప్రసిధ్ధస్థానములయందున్న సాధుజనులను 

మాటిమాటికి సందర్శించి వచ్చుచుండువాండు, మజియు నచటి మహా 

నీయుల యుపదేశములను శ్రద్ధాయు_ క్రమగు నంత కరణముతో నాలించు 

యుండువాడు. హరిభజనము కీర్తనము జరుగుతావునకెల్ల నాతం డవళ్య 

ముగా చేగుచుండును. తల్లీ యగు జిగాబాయి యాతనికి 'చాల్యమునందే 

సనాతన ధర్మముయొక్క-యు, వేదశాస్త్ర పురాణాదులయొక్క-యు, "వేదాం 

తముయొక్క-యు గంభీరత _క్ల్యములు, సిద్ధాంతేములు, శియోదాయకములగు 

కథలు చక్కగ? నేర్చించెను. కావున దన మాతృశితుణమునలనను సాధు 

సమాగమమువలనను నాతని మానసమునందుం దనజీవిత సార్థకత్వ విషయ 

మున ననేకోచ్చవికారములు నిండియుండెను. శివాజి తనజీవితము సార్థ 

కము గానించుటకును నుత్తమరీతియందు వినియోగించుటకును జింలెంచు 

చుండెను. అతండొకసారి సుప్రసిద్ధసాధువగు తంకారాంబాబాను మంత్రోప 

దేశము గావింపుమని కోరెను. అందులకు తుకారాం ఆమోదింపక 

వివాజిలో 6రామదాసస్వామి సర ణర్మములో నికరుగు] నని యాజ్ఞాపించెను. 

ఈఏిధముగ మనోముముశు దశయందెప్పుడు శివాజి సమర్ధుని సాధుకీ ర్తి 

నాలీంచెనో యప్పుడా సాధుపుంగవుని _సందర్శింపవలయునను కోర్కి- 

మిక్కు-టమయ్యెను. కానన శివాజి సమర్థన కొకలేఖ్యవాసీ రాజభాని 

లోనికి రావలయునని కోరెను, కాని, సమర్గుం డాతని సన్సిఖి కరుగక 
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రచన నుండువాండుగాండు. . అప్పుడు సమర్థుండు ఛాఫల్ (గామ 

రస్థమగస కృష్ణాతీరమునంగల యరణ్యములలోని దరీగవాగరముల 
యందు సంచరించుచుంటచే నాతని దర్శనము శివాజికీ గాకపోయెను. 

మహీపతియను కవి తన సంతువిజయి’వును (గ్రంథమునందిట్లు వాసి 
యున్నా.డు. ఈ విధముగా శివాజిముహారాబెన్ని యోమాణులు నిరాశ 

నొంది తిరిగిపోవలసివచ్చెను. ఐనను నాతండు తన యత్నమును విరమింప 

"లేదు. చివర కొకదినమున శివాజిచక్రవ ర్తి తనలో సమర్ధుని సందర్శనము 
ఆతని (ప్రసాదము లభింపనిచో నాహారము ముట్టనని "ప్రతిజ్ఞ యొనర్చి 
గృహామునుండి బయలు చేరెను. ఇట్టు దృఢనిశ్చయ మొనర్నుకోని శివాజి 

సమర్ధుని జాడలుదీయుచు భాఫల్ నగర పరిసరారణ్యముల ననేక శ్రమ 
లొందీ తిరుగుచు మిగుల వివ్యాలుఃడు, ఆర్హుండునై యుండెను. అప్పుడు 

సమర్భని శిష్యండొకండం శివాజితో (రాజా! 'సమర్లుః డీసవిరాపము 
నందీ యొక చెట్లు క్రింద గార్చుండియుండె”నని చెప్పెను. శివాజి పన 

రోమ యచ్చటిశేగ్ సమర్గని సందర్శించెను. ఉభయులకును వమా 
మగు సంభాషణము జరోగను, శా, శ ౧౫౭౧ (కీ. శ. 1649) వై 
శుద్ధనవమి గురువారమునా(డు సమర్గస్వామి శివాజీ మప 
మునరించెను. దాసబోధమునందలి పదమూండవదళశకములోని “లఘు 

బోధి మను సమాసమును అదైెతజ్ఞానమును వివరించుటక్రై వినిపించెను. 

సమర్హుం డొకతాన్రననే చిరకాలము వసించువాండుకాండనిచెప్పి 

తిమిగదా ! ఒకప్పుడు సమర్ధుడు భాఫల్(గాముమునందలి మఠము 

నందుండును. ఒకప్పుడు కృష్ణాతీరమునందలి వనపర్వతములలోని నృత 
ములకడ నుండును. ఒకప్పడు 'దేశప పర్యటనమునకో, తీర్ణయాత్రలకో 

పోవ్రచుండును. ఇందుచే శివాజి తేన గురుదర్శనమును నిత్యమును నియమ 

పూర్వకముగం జేయ(జాలకపోయెను, సమర్ధుఃడు తన సమిోపస్ల పస్థలమున 

చందేని వసించియున్న_చోం దనకు నిత్యసమాగమలాభము గలుగుగదా 
యని శివాజి శెంతయో కోర్కియుంజెను. అతంజెన్ని యోమాజులు 
(ప్రార్థించెను. కాని సమర్థుండు శివాజికోరిన యా కోరికపై నెక్కు-డు 

శ్రద్ద దీసికొనకుండెను. అప్పుడు శివాజీ అనేక భిన్న భిన్న 'ప్రసంగపూరిత 
ముస నొక కలేఖనం'పషెను, ఈ యు తరము భివాజీ రాముదాసుల సరస్సర 



40 

సంబంధమునుదెలొపెడి యొక మెతిహాసిక|పమాణము. ఆ యుత్తరము 

లోని యంశములసారము నిచట నుదాహారించెదము. దానివలన బాఠ 
కులు స్వయముగా (౫ శివాజీరామదాసుల సంబంధమెంత గాఢముగా 

నుంజెనో తెలిసికొనలలిగాదరు. (శ్రీసమర్థుడు శివాజికి మంత్రోపదేశ 
మొనరించి రాజ్యసంపాదనముగావించి ధర్మమును స్థాపింపుమనియు, దేవ 
(బాహ్మణసేవ చేయుమనియు |ప్రజావీడ తొలంగించి పరిపాలింపుమనియు, 
నివి నీముఖ్య ధర్శ్మములనియు నాజ్ఞవీంచెను. అంతియగాక ' గనీ వాద 

యమునందలి కోర్కు-లెల్ల పూర్ణ మగుినని యాశీర్వదించెను, ఈ యాజ్ఞ 

నుసారముగా శివాజి గావించిన రాజ్యసంసాదనోద్యోగము సఫలమయ్యెను, 

మజీయు నాతని మనోరథము స్వామియొక్క- యాశీర్వాద (పతాపమునం 

బూర్జ మయ్యెను. దుష్టనాశనము, విపుల్నదవ్య(ప్రా ప్రీయు షి గురుచరణ 

(పతాపఫలమే యని శివాజికి దృఢవిశ్వాసము కలిగను. సమర్థుండును 

సద్దురుఃడునునగు Uy 'రామదాసస్యామి చర ఇక మలములయందుందనరాజ్య 

సర్వస్వమును సమర్పించి నిత్యమును గురుచరణసేవ యొనర్పుట కవ 

కాళము లభించినజూలునని శివాజి తలంచెను. ఆ సమయమున సమర్థుడు 

నేను తొోలుతంటెల్పిన ధర్మముల ననుసరించి వ ర్రించుటయే నాకు సేవ 

గావించుట యని నుడివెను. అనంతరము నవాజ్ యిట్లు ప్రార్థించెను. 

“స్వామి! తా మేదేని సమిాపస్థానమునందు వః సించినచో 3 మాటిమాటికిని 

దర్శనలాభము కలుగును, ఎంటేని (_/ రామమూ రిని స్థాపించినవో 
. సంప్రదాయము వృద్గినొందును. ౨౨5 ఈ కోర్కికనుగుణముగ * సమర్గుఃడు 

ఛాఫల్ గ్రామమున |, రాముని స్థాపించెను. కాని తానుమ్మాత్రము చుట్టు 
(పక్కల గిరిగహ్యారములందే వసించుచుండెను. తరువాత, గొంతకోల 

మునకు నివాజీ సమర్గునిజూచి (కీరాముని సూజామహోత్సనవాది ధర్మ 

కార్యములను సొంగోహీంగముగా నెరవేర్చుట కెన్ని[గ్రామములు నియత 

పజుపవలయునో యానతిండని [పార్షించెను. సమర్ధుడు నివాజితో “అంత 

విశేషమగస నుపాధితో నవసరమేమియులేదు. శ రామునిసేవ గావింప 
వలయునని నీకు నిశ్చయభావ మున్న-చో యభథావకాళశముగనెంత నియత 

పజుపవలయునని తలంచెధవో దానిని నెరవేర్చుము”అని చెప్పెను. అప్పూడు 

స్థొనాజి (లీ సమర్థ్థనకు సంప్రదాయపు సేవ గానించుచుంగుటకై (గ్రామ 
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ములను (త్రములను దానమొసంగి శాసనము వాసి 'సమద్ధునిక డకంపెను 

మజణీయు చాను (శ్రీ, రామోత్సనములు నిరంతరము జర్వోపుట కాజ్ఞ 
యొసంగుమని వేడుకొనెను, కివాజి మిగుల బలవంతపణచుచుంటచే 

సమర్థుండు సితారాయొద్దనున్న సజ్జనగడ దుర్లమునందు వసించెను. అచ్చట 

నివాజి యొక మఠము గ ట్రంచెను. 

శివాజీ సమర్గుల సంబంధమునుగూర్చి యెన్ని విషయములు వాసి 
నను దక్కు-వయేయగును. ఇశ మూండువిషయములనుమూ తము (వ్రాసి 
యాీర్షి కను సమా క్తి గావింతుము. 

ఒకదినమున సమర్ధుడు మాహూునీసంగమమునందు స్నా నసంధ్యల 

నొనరించి భితమనడుగుచు సితారాలోని శివాజీ భవనములోని కరిగెను, 

(జయజయ రఘువీరస మర్గి”అని గర్జించి భికునడి7ను, సమర్థునివాక్కు.ను 

వినంగనే శివాజీహృదయము గద్గద మయ్యెను. సత్చాశ్రయగు సద్దురుని 

జోలెయందు ఏమి భికునికనలయునాయని శివాజి యోచించి తక్ట ణమే 

'యొక కాగితముమో(ద NU సమర్థుని చరణక మలములయందు నారాజ 

మంతయును సమర్పించితిని”అని (వొసీ యా లేఖనమునం దన మ్నుద 

చేసి సంతకముచేసి 'వెలుపలికివచ్చి యాకాగితమును సమర్గుని జోలె 
యందుంచి సాష్టాంగ దండము నర్చించెను. ఈ యుదంతమునుగారీచి సమర్థః 

డిట్టు ప్రశ్నించెను. “(ఏమి శివోవా! ఎట్టి భిక£ముొసంగితివి ? విడి కెడువియే 

మును నాజోలెలో వై చినచో నీ రెండుజాముల వేళ గడిచిపోయెడిదిగదా | 

నేడు కాగితపుముక్క-ను సమర్పించియే నాకాతిఖ్యము ' నొనర్చెదవా 

యేమి ౪) ఇట్లు నుడివి సమక్థండు జోలెనుండి కాగితమునుదీసి చదువా 

శివాజీ రాజ్యమునంతయు. దేనకు సమర్నించినయంశము విశదమయ్యెను, _ 

అప్పుడు సమర్థుడు వీవాజీనిజూచి “ఎమి భివవా!! రాజ్యమును నాకిచ్చి 

వై చితివిగజా ! ఇంక నీ వేమిచేసెదవుఖిఅని ప్రశ్నించెను, శివాజీ చేతులు 

మోడ్చుకొని స్వామి 1! మో చరణసేవ గావింనుచుగాలము గడుపుడును 

అనను. ఈ మూటలువిని సమర్జుండునప్పి యిట్లనెను, (“బాబా ! ఏది యెవని 

కార్భమొ యది వాణె చేయుట యుచితము. (బ్రాహ్మణులు జపతపము 
లొనరించి స్ష్వైనసంపాదనము గావింపవలెను.త తియులు తా త్రధర్మపాలనము 

గావింపవలెను. ఈ, విధముగా దమతమ క_ర్తవ్యములను నెరవేర్చుచుండుట 
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వలన మోత్నుపా ప్పి యగును. తమతమక ర్శలను యథో చితరీతిగం బూర్ల 

పణచుటయందే జన్మసార్థకత్వము గలదు. పూర్వకాలమున రామచం 
(దుండుగూడం దన కులగురువగు వసిష్టునకు అర్గరాజ్యమును సమర్పించెను, 

ఆ సనుయమున వసిన్టుండు ప్రైరామునకు యోగవాసిష్టరూసముగ సీత్రి 

న్యాయ, ధర్మముల నుపదేశించి రాజ్యము నాతనికి మజల నొసంౌను, 
జనక మహారాజుమై తము యాజ్ఞ వల్కు్య్యనకుం దనరాజము నిచ్చెను. ఆ 

సమయమున నాతండు జనకునకు 'రాజధర్మముల నుప: ఇంచి రాజ్యము 

తిరుగనొసంగెను. శివబా ! విరాగులమగు మాబోంట్లకు రాజ్యముతో 
నేమియావశ్యకము. ఎప్పూడేని 'మేమంగీకరించినచో దానిని వ్యవహరించుట 
కొకమంత్రి గావలెనుగదా! ఆ మంశ్రివి సీవేకమ్ము! రాజ్యము నాయదిగ 
భావించి దానిని బరిపాలించుము.”” ఈ యుపదేశమును వినగానే శివాజీ 

యంతఃకరణము గద్దదిక మయ్యెను, ఇకో రాజ్యమును ఘణిలం గ కొనుట 

దక్క 'వేజొకయుపాయము లేదని తెలిసికొని శివాజీ సమర్ధ నిట్లు (పార్థిం 
చెను. గకృపాపూర్ణకముగా నిపుడు మొపాదుకలను నాకన్ముగహింపుండు. 

వానినే సింహాసనమునందుంచి నేను మో (ప్రధానునివలె రాజ్య కార్యములు 
నెరొవేర్చెదను.?) సమర్థుం డ్నీప్రార్థనము నంగీకరించెను. అప్పటినుండి శివాజీ 
తనరాజ్యచిహ్న మును ( జెండాను కాపూయన ర్శ్ ముగలదానిగ నొన ర్చెను, 

నుహారాష్ట్రుల కాపాయవర్ల పతాకము * ఇతిహపోసమునం (బైసిద్ధముగ 

నున్నది. 

ఫీవాజీ మహారాజు సామన్ గడ దుర్గమును నిర్మించునపు (కోక దిన 

మున దుర్ల నిర్మాణ కార్య మున చబాటువడుచున్న వందలకొల!ది మనుజుల. 

గాంచి *ఇందజిని నేను పోషించుచున్నాండను గడా! నేను ధన్యుండను.)” 

అని తలంచుకొొనెను. ఈతలంపుకలుగలునే శివాజి మహారాజు మానసము 

నందొకవిధమగు నభిమాన ముడయించెను. ఇంతలో నాకస్నికముగా 

సమిర్థుం డచటికరుదెంచెను. అతని గాంచగనే కివాజి దండ ప్రణామము 

లాచరించి ఉస్యామి-! తామాకస్మికముగ నేడు విచ్చేయుటకుం గారణం 

బేమి”ియని (ప్రశ్నించెను. సమర్గుం డిట్లు నుడివెను. నీను (శీమంతుండవు. 
వేలకొలది మనుజులను బాలించునేర్చరివి. కావుననే 'నేండు నీకర్మ శాలను 
జూడనే తెంచితిని,) కఇదియంతయు మో యన్నుగవహాఫలమేియని శివాజీ 
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బదులుచెప్పెను. ఈ విధముగ. (బ్రసంగము జరుగుచుండ సమర్థుని దృష్టి 
సమిాపమునందలి యొకళజాతిమిది కరిగాను. ఆ తాతీని చెప్పించి సమ 
రుడు శివాజీని జూచి మో పనివాండ్రలో నొకని బిలిపించి యిప్పుడే యా 

జాతిని బగులంగొట్టింపుమని చెప్పెను. శివాజినలన  నాజ్ఞ నొందిన 

కర్మకారు. డాజాతిని బగులగొట్టసాగెను. సమర్గుణా  కర్మ్శకారునితో 
“మిగుల "బెబ స్నతగులంనాడదు. సరిగ రెండుతునకలు మ్మాతమే యగు 

నటుల జ్మాగత్తగం గొట్టవలయు””నని చెప్పెను. ఆ విధముగనే శెండు 

ఖండములుగం గొట్టగనే దాని నడిమిభాగముందు. గొంచము నీరును (బలికి 

యున్న యొకకప్పయు గోచరించెను. ఈ చమక్మా-రమునుగాంచి యచట 

జనులందణు నాశ్చర్యపడిరి. అప్పుడు సమర్థుండు థివాజీ కభిముఖుందై 

66ర్చివబ్రా | నీయోగ్యత చాలగొప్పది. *మజీయు సీలీల లగాధముగ 

నున్నవి చూడుము, ఈ యాశ్చర్యకర మగు నంశ మింక నెవనివలన 

జరుగణగలదు?” అని పలికెను. “దీనిలో నాబేమున్న దని శివాజీ పలికెను. 

సమర్గు: డందులకుం జిజునవ్వునవ్వి “లేకమి ! నీవుదక్క- నిశం గర్హ 
యెవడు! నీవుదక్క- నీజీశ్రల నింకనెవండు పాలింపగల(డు? అని పలికెను. 

అప్పూడు శివాజీ మహారాజు చకితు(డై_ తన (ప్రమాదమును చెలిసికొని 
యిట్లు నుడివెను, ఉస్వామిోా! నేను పానురుండను. నావలన నేమియు 

గాజాలదు. ఈదాసుని తుమింపుడు.?”” సమర్ధుడు శివాజీని జూచి 

“రియో సోదరా! తమించుటకే సమయమునకు నేనిచ్చటికి వచ్చితిని, 
సీవు (శ్రీరాముని (ప్రభుత్వమునం దొొక "పెద్ద సేవకుండవు. నీచేతినుండి 
యాాప్రభు వితరుల కొసంగుచున్నా€డు. బ్రంతేమాత్రమునకు నీపీవిధముగ 

నెప్పుడును నభిమానము నొందందగదు) అని పలికెను. దీనిని విని శివాజీ 

మహోరాజు మిగుల. బశ్చాత్తాసము నొందెను. మణియు నాతండు 

సమర్షుని చరణపద్మములపై పి బడి మాటిమాటికి క్షృవూర్చణమును వేడు 

కానేను. ఈ నికొదాయకమనుగు చమత్మా-రము ననుసరించి . యొకోచి! 

కారు డొక చితపటమును (వాసియున్నాండు, ౪ ళ్ 

సమర్థుం డఊొకదినమున సజ్జనగడమునందాసినుందై_ విష మండలి ' 

యొసంగు ప్రశ్నలకుం (బత్యుత్త తరము నిచ్చుచుండెను. ఇంతలో దనశరీర 

'ముపై నొక కదుమున్నట్లు గోచరించెను, సమర్థుం డదిమాచి *నాత_ 
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కార ములలో నాతని సమకాలికులగు నుహదేశకులు (సాధుపురుషులు 
సన్ఫులుగగాడ సహాయముగా నుండిరి. ఆ సమయమున మపణావ 
సమాజ మభ్యున్న తి బడయుట కావళ్యక ములగు. సనాతన భర వాం పీ 
జూతినిబంధనములలో ననిష్టత్వము, క _ర్రవ్యపరాయణత్వము, ఏకత్వము 
మున్నగు గుణశితణములను అనేక సాధుస _తేములు కవిజనులు తమ (పవ 
_రనమువలనన్సు ఉవదేశములవలనను గావించుచుండిి. మొటమొుదట 
థర ్రగౌసా)ది (గ(ంథములన్ని యు సంస్యృతమునందుండెడివి, “అందుచే 

బండితులు, విశేషస్ఞులు నగువారలుదక్క- దక్కనవారలెవ్వరును జదివి 
లాభము గ్రహింసంజూలకుండిరి. "కాని సమద్ధని సమకాలికులగు సాధు 

జనులు క ఫశ్వరులు తమ యుపదేశములను మాతృభాషయగు మహో 
రాష్ట్రమునంబె గావింప నారంభించిరి. ఈకారణమున నహాంకారపూరితు 
అగ  కొందటివలన వారలకు. గొంతక్షష్టమును సహింపవలసివచ్చెను. 

నారల మాతృ భాసో(పేనువలన జనసమాజమున  కసాధారణమగు 
హీతము కలిగెను. యూరపుఖండమునందు “బాయివిల్ి”ను ఆంగ్ల 
భాహయం దనునదించి లూధరను ధర్శసం[శ్రాంతివీజమును - నాటినట్లు 
మహారాష్ట్రోప దేశికులు(వి శేషించి రామదాససా్టమి కాలమునను దరువాతి' 

గాలమునను గల ఉపదేశకుల సంస్క్భతమునందు మరుగుపడియున్న . 

సమస్త జ్ఞనభాండారమును మహారాష్ట్ర )భాపాముఖమున సర్వన “ధి *రోణు 

లగు జనులకో సుగమమును, సులభమును గావించిరి. క్రీ శ. 1895 లో 
పుంనా సార్వజనిక సభాపతమునం (బచురించు త్రైమాసిక ప త్రికయం 

దిట్లు (వాయబడెను. 

The saints and prophets addressed the people both in 

speech and writing in their own vernacular and boldly 

opened the hitherto hidden and unknown treasures 10 all 

and sundry మలక and women, Brahmans and Sudras' alike. 

Those carly Marathi writers knew that modern India, 

after BDudhistic revolution, was less influenced by the 

Vedas and Sbastras than by the Ramayana and Maha- 

bharat the Bhagavat Puranam and the Gita, and these 

latter works were translated and made accessible to all. 



(ముషులును, భ్ క్రులునా కవిఠయందున్కు మాటలంధరును దేళభావల నుపరేమో* 

గీంచిరి. అందుచే 'బావ్మాణ (బాహ్మ జేకరులకును ఆ ఫరగుషులకున ఆంతవణఆగు నుతి 

యున్న విజ్ఞానము బహిర్షతమయ్యెను. బౌద్ధమత విబ్బంభణమునకనంతగ మూ నవీన 

ఫారతవర్ష మునందు వేదళా(స్త్రములకం కె భగపద్దీతా భారత భాగవత రామాయణము 

లెక్కుడుగ ఆకర్షించుచున్న వనీ యీ (పా-ీన మహారాష్త్రకవులు [గహీంచి వానిని 

దేశ భాసలలోనికి అనువదింట యందటి యందుబాటులోనిక్రి డెచ్చిరి.) 

ఈ యుపాయముచే మహారాష్ట్ర దేశమునందు ధర్మము వృద్ధి 
నొందెను. జనులు తమ సమాజమునకు దేశమునకు హితముగానించుట, 
యందు సమర్గులె ర. ఈవిధముగ సమర్థునికాలమునందు ధర్ శ్రమునకు స్వజన 

మునకు స్వజాతికి, స్వభాషకు సేవగావించినవారిలో? గొంది వృ్తొంతము 

లనుదెలుపుట యావళ్యక మైయున్నది. జయరామస్వామి, రంగనాథస్వామి, 

ఆనందమూ ర్ల కేళవస్వామి,  మోరయాటేవుడు, తు కారాంబాభా, 
వామనపండితుండు, చేవీదాసు(డు, కరూర్మదాసు, రామాళ్సీ బోధలే 

బాబా నృసింహసరస్వరీ, ము_క్షేశ్యరుండు, విళ్థలకవి అనంతకవ్కి ఆనంద 

తనయుడు నిరంజనస్వామి, సేకు మహమ్మదు, శివదీనుండు మున్నగు 

పలువురు సాధువులున్కు కవులును సమర్థునకు సమకాలికులుగ నుండిరి, 

వీరలందటివిషయమును గొంచెము కొంచెముగా వ్రాసినను (బకృత 
న్యాసము మిగుల వి స్థరించిపోనగలదు. కావున ఏరిలోని "మొదటి 

నలుగురు సాధుపురుషవుల విషయముమొా[తము కొంచెము[వాని యా 
భాగము ముగింతుము, 

మహారాష్ట్రమునందు రామదాస పంచాయతననునకు మిగుల 
(దసిద్ధిగలదు. ఈ పంచాయతేనములో (శ్రీరామదాసస్వావితో బొటుగ 

జయరామస్యామియు, రంగనాథస్యామియు, ఆనందమూ ర్రియుు కేశవ 
స్వామియులగలరు, ఛికాజీపంతు 'దేశపాంజే యనునాతండు కాసరాఛొదు 
పరగణాలోని మాండవగణమను గ్రామవా_స్తవ్యుండు. ఈతనిభార్య కృష్ణా 
చాయి. జయ'రామన్వామి యాదంపతుల కువూరుండు. తనతల్లి త్రి” లికి 

జయరామన్యామి పండరిపురమునందు వసించుచుండెను. అచట భా _నయుత 
ముగ భజనముగానించి భగవద్దర్శనమొందినవిమ్మట నాతండు “బడ్ గాన 
అను (గ్రామమునందలి 66కు ఎ్రష్ణాజీఆపా అభ్యంక రుని ”క్రఢ కోరిగెను. అతని. 



యుసబేశమువలన జయరామస్యామి రామదాసస్వామికి శివ్వుండయ్యును. 
జయరామస్వామి ఆాంతిపంచ్లీకరణము, సీతాసగయంవరము, రుక్సిణీ 
స్వయంవరము అను (గ్రంథములను రచించి . శ, 1679 లో మర 
ణించెను. గోపాలపంతు బయాబబాయిీాల కుమారుడు రంగనాథస్వామి. 
రంగ నాథస్వామియన్నయగు (టైహ్స్ఫ్సోానందస్యామిం గొప్పు సాధుపురువుండు. 
(బహ్మానందసామి కుమూరుండగు (_థరకవి రామవిజయము, హారీవిజయ 
మ వాండనస్రతాపము, భగవద్లిత్క శివలీలామృతము మున్నగు ననేకగంథ 
ములు రచించెను. మహారాష్ట్ర, దేశీయులగు పిన్న లు'పెద్దలు నసవార లెల్ల 
నిస్సటికని మిగుల నుత్సాహముతో నితని గ్రంథములు చదున్రచుందురు. 
ర ౧గ సాథస్వావిం సిత్వమును 'రామదాసస్వామిని సందర్శింపదలంచి సజ్జన 
గడమునకు సమిసమునందున్న  నిగడీగామమున మళముగటించుకొని 

ల 
యచట నినసింనుచుండెను. ఈ స్వామి గ్ "ప్పరాజయోగీయు విలాస 

పురువుండునై యుండెను. నిరంతర మోతండు గొప్ప మో్వోర్య శాలివలె 

నుండునాయ, తలపయి జలతారువనిగల పట్టుపాగయ్యు జెవులకు విలువ 
గల మంచి ముత్పెములపోగులు, శరీరముపై జరీపనితనముగల అంగర 

ఖాయ్సు చేతిలోఛభాకును ఏపుపై డాలునుధరించి, మిగుల మూల్యముగ ల 

యున్న ఆాశ్వమునెక్కీ- వెలుపలకు బయలుబేరువాండు. వెంట 'ఎ*+ఎబాఫుగం 
గొనీనధారులగు |బహ్మశారి శిషులుండువారు. రంగనాథస్వామిగూడ 

బాలహ్మవారి. అతడు లాగునకులోపలం గాదీనము ధరించునాండు. 

బృహాద్వాక్యవృ శ్రీ, చిత్సదానందలహాౌరి, వాసిష్టసారము మొదలగు 

ను త్తవో త్తమ [గ్రంథముల నీతండు రచించెను. క్రీ. శ, 1684 లో నీతండు 
సమాధిగై కొనెను. అనందనూర్హి రంగ నాథస్య్వామిశిము (డు, సమర్థుం 

జాతని చిరంజీవా ! యని పిలుచువాండు. (క. శ. 1696 లో నాతండు 
సమాధిగై కొనెను, అతని సమాధి (బవ్మానాళమునందుః గలదు. మహో 

రాష్ట్ర) భావలో అనందస్వామి యచనేక చాటుపద్యములను రచించెను, 

శేశనస్తాన్లి యిపుడు మోదరాబాదనంబడు భాగ్యనగరమునందు వసించు 
చుండెను, ఆతని గురుడు కాలీరాజస్వామి. కేశవస్వామి కొన్ని విస్సుటా 

భంగపద్వములు రచించెను. క్రీ, శ 1602 ళో నీతండు స్వర్షవాసి 



శరీ 

రామదాస పంచాయతనమునందలి "పై ని బేర్కొనిన నలుగురు 

సాధుపురుములేగాక సమకాలికులగు నితరసాధువులును, గవీశ్వరులును 

(_/ రామదాసన్వామిని మిగుల సన్మానించువారు. వామనపండితుంయ 

మహారాష్ట్రమునందు సుప్ర పసిద్ధకవియు, గొప్ప సంస్కృత విద్వాంసుండును, 
శ యాషాదుననై యుండెను, కాళిమొదలు రామేశ్యరముదనుకం దన 

పూర్వో విద్వత్పామర్హ ర్భ్యమును (బైదర్శించి సమకాలిక పండితులవలన 

యష్మతముల నార్జించెను. అతండు మాతృభాషయగు మహారాష్ట్ర)ము 

నందును సంస్కాతమునందును ఉ_త్తవెరాత్తమగంథము లెన్ని యో 

రచించెను. అందు నిగమసాగనునొ సంస్క్ఫతేగంథము మిగుల (బశ స్ట 

మైనది. లోొలుదొలుతే వామనవండితుండు తన మాతృభాషను నిందించు 

వాండు. సాధుజనులయెడల విశేషించి పూజ్యభావ నూతనికి లేకుండెడిది. 
నీ రామదాసస్వామితో ౯ గలిసికొన్న ప్పటినుండియు నాతని గర్భమంతయు 

నశించెను. 'రామదాససాగమి సందియములన్నియు.  దోెలంగించి తేన 

యపూర్వ చమత్క్మతిచే నాతని సంస్కరించి సాధుజనుల విషయమునందు 

(శద్ధాభక్తు కులు గలిగించెను. సమర్థండు వామనపండితుని శిష్యునిగాం 

జే ప మహారాష్ట్రములో [గ్రంథములు (వాయుమని యాజ్ఞపించెను. 

నాంటనుండ్ మహారాష్ట్రభఛాషలో దాదాపుగ ఏంబదియజువది (గంథము 

లను రచించెను, డీ భగవద్దీతపై నాతడు వాసిన టీకాత్మికమగు ఓ వీ. 

ఛందో[గంథ మద్వితీయమైనది. వామనపండితుండు (వాసీిన [గంథముల 

లోని పద్యములన్ని యుంగలిసి దాదాపు పంగ్రెండులకులగునని చెప్పుదురు. 
ఈ విధముగా రామదాసస్వామి సమకాలిక పండితుల న్యృాదయర్హ్యులందు 

, మాతృ భాషయగు మహారాష్ట్రమునందుం (బ్రేమ గట్లించెను, 

సమర్లు శిష్యులు, ఆతని సంప్రదాయి మఠములు. 

సమర 'రామదాసస్వామి! శిష్యులెందలు ? ఎక్క(-బెక్క-డ చెన 

రుండిరి ? తన, సాంప్రదాయికమకముల _ నెక్క-డెక్క-డ నెన్నింటిని స్టాపిం 

చెను? ఎవరెవరిని మ కాధీశ్వరులుగ నొనర్వెను 4 అను విషయములను 

నిశ్చయముగాం "దెలుప సాధ్యముగాదు. మపహారాస్సే, ప్రేతిహాస సమునందును 

([బాచీన కావ్య సాహిత్యములందును బరిశకోధనము గావించువారలు 

@ రామదాసస్వామి 'వేలహొలంది శమ్యులను వందలకొల:ది మహొంతులను 



గాపీంయపిననీయు అనేకస్థా నములందు మళములు నెలకొల్పెననియు అతనీ 

శిష్యులును మహంతులును ఆర్యాన_ర్హమునం దంతటను విశేషించి మహో 
రాష్ట్రామునందును దిరిగి స్వధర్మమున్సు సునీతిని నుపదేశించి జనులలో 
జాగరూకత గలిగించిరనియు వారలగణించుట యశక్నమనియు చెప్పూ 
చున్నారు. స్వయముగ సమర్గుశు దాసబోధమునందు (ద. 19,స. 10 లో 

(డనులెందబున్నారో జనస సముదాయ మెంతగలదో తెలియదు. జనులంద 

తిని (శ్రవణ మననములందు. (బవేశపెట్టి సముదాయముల గ శించుకు 
యసాధ్యము” అని |వాసియున్నా డు. ఆతని (పసిద్ధశిమ్యుండగు కళ్యాణ 

స్వామి యొక'తాన్రన “ఈ భూమండలమునంగల సమోని భా క్షమండలి 

నెవ్వరును గణింపజాలరు)] అని [వాయుచున్నాండు. గిరిధరస్వామియు 

“సమర్థ 'జెందలో శిష్యులను మహంతులను గ్గు _పరూపముగ నుంచెను. 

సమర్థడుదక్క- వారి నితరు తెటుంగరు” అని (వాసెను. సారాంశ 

మేమన, ్రనమర్డు( డనేకులను దన జీవితకాలమున శివ్యులుగను మహం 

తులుగను నొనక్వేను. అనేకస్థానములందు మఠముల  నెలకొల్చిను. 

ఈకాలమున వారందటిడాడల నెజుంగుట “కేవలము కఠినతరమెగాక 

యసంభవమనిగూడం దోంచుచున్నది. 
సమర్ధుని శీవ్యగణమును లెక్కి-ంచుట యసంభవమైనను నాతని 

జీవితచరితమును లిఖించిన మహాోనుభానులగు మహాంతులుకొందణు 

సమర్ణుని శిష్యులయొక ,-యు  మరఠేములయొక్క-యు నామముల. 

చేరో! గానిరి. ధూలియా (ఖాన్వేశము) యందలి సత్కార్యో ల్తె తేజకసభా 

మండలినారు /రామదాసస్వామి కనిత్సమునందు. (బథమఖండమును 

(బచురించిరి, అందలి (పసొవనలో శ్రీరామదాససారమి సంప్రదాయులగు 

వుహాంతులను శిష్యులను మఠములను గొంచెమువర్టించిరి. దాని నాధార 

ముగాం దీసికొనీ కొన్ని విషయము లుదావారింతుము. 

yy సమరుని మఠాధిపతులలో నిప్ప ప్పటికీ ఎనుబదియాబుగురిజూడ 

మతము ెలిసినది. అందు. గొందరినామముల మాత్రము తెలుపు 

దుము. 1. డోముగాను మఠమునందు కళ్యా ణస్వామియు, 2, తీరగావు 

మఠమునందు దత్తాశేయస్య్వామియు, శీ. కణ సూరీమఠమునందు వాసుదేవ 

స్వామియు, ఉ. దాదేగావుముళమున 'జీవదాసున్సు 5. టాకలి ఇందూరు 
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క్షే 

రని మహంతులు సంచరించుచుండిరి.  సమగకుండు మవాంతుయొక్క.- 
ముఖ్యక_ర్తవ్యము నిట్లుచెప్పెను. న్ . 

మహెనేం మహాన్, కళాచ్లీం యు _క్రీబుద్ధి-నేం ఛరావేం 
జాణాలేం కరూజా విఖరావేం | నాసా కేశిం ౨౫ - ద ౧౧-సణం, 

“ముహాంతు, ఇంక ననేకమహాంతులను సీదపజుపవలెను. వారి 

యందు యు _క్రీని, బుద్ధిని జక్క-(గ నింపవలెను. ఈ విధముగ ననేకజాత 

లగు మహాంతులను సిద్ధపజుచి నానాబేశములందు వ్యాషింహజేయవలెను. 
ఇది యాతేసిక_ర్హవ్యము” ఈ క_ర్తవ్యమును యథోచితముగా: భావించు 
టకై. సరిభ్రమణముు, వివేకము, కష్టసహనళ క్షి, మృత్యునునెడ నిర్భయ 
త్వము, యశమునందు లాలసత్వము వైరాగ్యము, నిస్ప ఎహాత్వము, 

చాతుర్యము "లేక విచక్షణత్యము, మృదువచనము, తవు శాంత్కి సహి 

వ్రుత్టము, వరోప పకారబుద్ధి, ఉత్క-కుచ్చ మున్నగు ననేక విశిష్టగుణము 

లావళ్వక ములు, ఈగుణముల నన్నింటిని సమర్గుండు తన (గంథములందు 

(విశేషించి దాసబోధమున వరి ర్లించియున్నా(డు. 

ఈ మహంతులు [భమణము గావనించునపుడుగాని మళమునందున్న 

పుడుగాని యేయీపను "లేవిధముగంజేయువారో వారి కార్యక్రమ 'మెట్లుం 

జనో వార లేవిధముగ నుండిరో వారి వర్తన మెట్టిదో సమక్థుః డెట్లు 

సీరలను బరిశీలించుచుండెనో ెలిసికొనందగిన 'పమాణస సపీతములగు 
పూర్వదృష్టాంతము లింతవజికు లభింపలేదు. ఇది యంతయు నివారక 

రము. ఈ నమువాంతుల కార్య(ప్రణాళికకు సంబంధించిన స|ప్రమాణవుగు 

నితిహాసము లభించినవో శ్రీసమర్గరామదాసస్థామి జీవితచరిత్రము నందలి 

ముఖ్య భాగముసై. న్మప్రతిమపకాశము కలుగణగలదు. 

్రసమర్గునకు శిష్యులేగాక శివ్యురాండ్రుగూడ "వీలకొలందిగ నుండి 

రనుటకు సందియములేదు. పురుషులలో పళశ[తేపతి శివాజీ మహో 
"రొజు నామమునూ,తై మిచట నుదావారించుట యా స్రీర్ధి కకం జాలును, 

స్రీ వర్గమునందు సీతాొబాయి చివుణాబాయ్యి అంబిక, "ద్యారకబాయి, 

భవాబాయి, కృష్ణాబాయి, వేణాబొయ్యి మనాబాయి అన్నపూర్ణ, 

గంగాబొయ్యి గోదాబొయి మున్నగువారలు ప్రసిద్ధురాండ్రు. వీరిలో. 

వేణుబాయి _ సీతాస్థయంనరము, నుంగళరామాయణము, సంకేత 



రామాయణము లవకుశ రామాయణము, సుందరరామవాయణము, 
అబ్బరామాయణము, భాపారామాయణము మున్నగు ననేక (గంభ 

'రాజములను రచించెను. _/ 

సమర్థుని (గంథములు. 

ఇతిహోసదృస్టితో 6" జూచినవోం (బాచీనక వులయొక్క-యు సాధు 

వులయొక్క-యు (గంథసముదాయమును రాష్ట్రీయ సాహిత్యమని చెప్ప 
వచ్చును. ఆ రాష్ట్ర! యసాహిత్య మెంతేసూత్ముముగ నెంతిమార్మిగముగ 
నభ్యాసమొనరించిన నా కాలపు 'రాన్ట్రీయ విజ్ఞాన వముంతయధిక మగును, 

భరతఖండమునందలి 'య్మ పాంతమునం౮దై నను (_బాయికముగం (బాక్చత 

ఛాషయందుం దొలుతొలుత గద్య(గ్రంథముల (వాయుచుండు (ప్రణాళిక 
లేనట్టు తోంచయచున్నది. మాటలాడుభామ గద్యగనుండినను రాజకీయ 
వ్యవహారము గద్యగ (నాయబడుచున్నను కవులు సాభున్సలు 

మాత్రము (ప్రాయికముగం బద్య్భమునందే (గంథరచనము గావించు 
చుండిరి. ఈ సాధువులయొక్క-యుం _గన్రలయొక్క-యు రచనాశైలి 
యందును, భిన్న భిన్న ఛందముల నేరుటయందును దప్పక నగొంతభేదము 
మా(క్రము గాన్పించును.  (ప్రాయికముగాం (శాచీన సాధువుల కవిత్వము 
నందు స్వతం[త్రరచనము మిగుల దక్కువగాం గాన్సించును, (రావు 

చాసస్వామి యేబేని పౌరాణిక విషయమునందు మిగులం దక్కు_వగ (గ్రంథ 
రచన మొనరెంచెను. (ప్రాయికముగ నాతని రదనమంతయు స్వతంతము, 
అతడు సాధారణముగ మనోరంజనార్థమై కవిత్వము (వ్రాయలేదు. 
ఆతని కవిత మంతటియందును నేదియో ముఖ్య హేతువుం గలదు. 
(పావీన్నపథ ననుసరించి సమర్హుండుగూడం దన (గ్రంథము లన్నింటిని 
బద్యాత్మీకములుగ రచించెను అతం డుం శేవలలతము కావంరస 
(పథానతనే తన ముఖ్య హేతువుగ భావించి పద్యాత్మికముగ (గ్రంథ 
రచన మొనర్చక తన (గ్రంథములన్నింటి నుపదేశార్థమై రచించెను. జన 
సమాజ సంస్క-రణమే యాతని (గంథరచనమునకుం |(బభాన హేతువు. 
దీనినిబట్టి యొకవేళ నాకాలమున గద్యమునువాసెడి యాచాధమున్న_చో 
సమర్ధుండుగూడం దన (గ్రంథములను గద్యమునందే (వాసియుంజెడి 
వాడని మన మూహింపవచ్చును. 



ర్కి 

వశ సమర్థుండు కవియగునా? కాణా? ఒకవేళ నాతండు కవి 

యగు-వో నేేశేశిలోం జేరదగినవాండు? అను విషయము అెలిసికొనవలసి 
యున్నది. ఆతని పద్యరచనమును గాంచి పలువురాతనిని కవి యందురు. 

సర్వసాధారణులగు జనులు పద్యరచనమునే కావ్యమని భఛావించుటయే 
దీనికింగల కారణము. కాని సాహిత్య శాన పరిభాపూనుసారముగ 

సమర్థుండు కవిగాండు. సమరుండు కనియొక్కయు6 గనిత్భముయొక్క-యు 

లతేణములను దాసబోధమునందేవేవి చెప్పెనోవాని ననుసరించిచూచినవో 
నాతండు కవి=(ఆధునికభాషయందుం (బతిభాశాలియు. (ఛాసాదికుండు, 

ఉపదేశకుడు యని చెప్పవచ్చును, ' అతని కవిత్వమునందుం (బసాద 
గుణము నిండియున్నది. మజియు మనోహర దృష్టాంతములుగూడ 
విశేషించికలవు. కాని యాతండు తన (గంభములోని దృష్టాంతములను 

బ్తతర 'కావ్య[గ్రంథములందువ లె శేవల రమణీయత్వము, చముత్కా-రము 

సమకూర్చు నుదాహరింపలేదు, అందందుం (బతిపాదింపంబడిన విషయ 

ములను బరిపోవణమొనర్చుటకే దృష్టాంతము లొసంగలంబడెను. ఈతని 
(గంథములం దద్భుతవ _క్రృత్వశ కి గాన్సించును. అ ప్రతిబద్ధమగు విషయ 

నిరూషణ  |పవాహామువలనను సముచితములగు శబ్దముల కూర్పుల 

వలనను చిత్తాకర్ష కమగు విచారపద్ధతివలనను జదువుచున్న వానికిం ( బత్యతే 

ముగ బృహస్పతియో, వాచస్పతియో వ్యాఖ్యానము గావించుచున్న ట్లు 

తోంచును. సమర్గుశు దాసబోధమునందు( (బతిపాదించియున్న సిద్ధాంత 
విషయములు పరమళకా_క్లోకములును, గహనములును, శాస్త్రీయ 
ములునై యున్నను వానిని జదువునపుడు హృదయాహ్లాదకరమగు "కావ్య 

మును జదువుచున్న్నారమని స్ఫురించుట కిదియే కారణము. 

ఈ వివేచనమువలన సమర్ధండెట్టి యు_త్తమోసటేశికుండగు కవియో 
యాతని (గ్రంథస్వ ప మెట్టిదియో పాఠకులకు విదితము కాలోలదు, 

అధునికకవుల దృష్టిలోంహాడ సమర్గుని (గంథములం దనేక కావ్యగుణ 
ములు గోచరించును. ఆతని రామాయణమునందలి యుగ్గకాండమునందు 
విఠరసము పరిపక్ళమొందినది, ' ఆతని పద్యములందును గ్గ _రనములందును 
అభంగములందునుగరుణరసమనుపమముగ నావిర్భవించినది.దాసబోధము 

నందు నిదానిరూపణము గావించునపుడు రామదాసస్యామి హాస్య 
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(బట్టి కవి వాణినుండి సహజముగనే (పకటమగు హారిభ క్ 

శాతుకముయొక్క-యు, నానావిధములగు సశ్వరభ్యానములయొక్క-యు, 

నానావిధ మూర్శలయొక్క-యుు, నాన్నాప్రకార |ప్రతాపమీలయొక్క-యు 

ఆవిర్భావమును (బాసాదిక కవితమందురు, ఆక విత్వముముందు నరస్తుతి 

కవిత తృణతుల్యము.”” సమర్హుండు వాకొనిన యా భావమునే (పాసాదిక 

కవియగు తులసీదాసు తన యద్వితీయ్యగంథమగు “రామచరిత మానస 
ముినం చెంత చమత్కారముగ (వాసెనో చరాడు(డు, 

భ్రగపతిహీొతుబిధి భవనబివోయీ | నుమిరత ఇారద ఆవతిధాయీోా 

కవికోవిదఆస్ సాదయబవిచారీ | గావహిం హారిజస్ కలిమల హారీ 

కసే ప్రాకృతజనగుణ గానా | సిగ్ భునిగిరాలాగిపచ్చితానా ॥ (వ. సో. జా దగ 

ట్ట _క్టివర్ణనము గావించుటకైై "శారదాదేవి (వాణీరూసముతో) 
సుఖమయమగు విధిభవనమునువదలి కవుల పృదయములలోనికిం బరు 

గ త్తి వచ్చుచున్నది. దీనినెజింగిన కోవిదులగు కవిస త్తములు కలిమలమును 
వారించు హారియశమును గానము చేయుచున్నారు. తన పొట్టకొజకు 

బలవంతముగ వాణికి గష్టమునుగూర్చి (పాకృతజనుల గుణములను 

గానముచేయుటవలన సరస్వ *బేవి తలదడవికొని పశ్చాత్తాపము నొందు 
చున్నది, 00 ఉదాహృతవిషయములంబట్టి సమరం జేతెగలోజేరందగిన 

కవి, కవ్రలవిషయమునను గావ్యవిషయమునను ఆతని ఏవివార 

'మెట్లుండునో యనువిషయమును మా పాఠకులు చక్క-ంగ జెలిసికొనియే 

యుందురు. ఇ్రశం౭ 'బాఠకులకు సమర్గుని గంథసముదాయ ము తోం 

బరిచయము  గలిగింతుము. సమర్థని యుపదేశగంథ భాండార మపరి 

మితముగనున్న ది, సమర్ధుని శిష్యుందగు అనంతేకవి సమర్గుని (గ్రంథములను 

సము[దముతోం బోల్చిను, వా_స్తవమునకు సమర్ణనీ గంథ సము 

దాయము సము[దమువలె వ్యాపక మును, అగాధమును, గం. 'రమును 

నై యున్నదనియు నందనేకరత్నములు నిండియున్నవనియు. జెప్పూటకు 

సందేహింపంబనిలేదు. మహారాన్ట్రీయ విద్వాంసులు చచిరకాలమునుండి 
సమర్థుని (గగ్రంథములకొజ క్రిన్వేసించుచున్నారు. కొందటు (ప్రకాశకు 

లాతని సమ్మగ(గంథములను (బకటించియున్నారు, కాని యిప్పటికి 

సమర్ధుని (గ్రంథసాగళమునందలి రత్నములు వాల కొలందిగనే లభించిన 



ర్ఢీ 

వనియు అందు నింతవణికు జరిగినకృపీ, సమ్మగమని చెప్పుజాలమనియు 

విద్వాంసుల యభి సాయము. ధూలియా (ఖాన్లేశము లోని సత్క్మా- . 

ర్యో_ల్తేజక సభొవారు స్పాయముగ సమర్శోనియమొకళాయు నాతని (రామ 

దాసీయ సంప్రదాయముయొక్క-యు (గ్రంథములన్నింటిని 'వెలువరించు 

భారము వహించియున్నారు. ఈ సభవార లిప్పటికి  సమర్దుని (గ్రంథ 

ములలోనుండి చాసబోధను (రాయలు రి "పేజీల యాకృ్ళతిలో 500 

పుటలు రామాయణము మొదలగు కొన్ని (గంథములను (దాదాపు 

1000 పుటలను (బచురించియున్నారు. ఇవిగాక యింకను జూల్మగ్రంథ . 

ములు సభవారియొద్దం (బకాశితము గావించుటకు సిద్ధముగనున్న వి, 

పరిశోధనలవలనం (బతిసంవత్సరము ఏదో యొక నవీన్నగంథము లభించు 

చునేయున్నది. కావున ర రామదాసస్యామియొక్క- సమగ (గంథ సము 

దాయ మింతవజకు లభింపలేదనియు |బకటింపంబడలేదనియు విశదమగు 

చున్నది. లభించిన (గంథముల పేరుల నిట నుదాహరింతుము, ఇందు గొన్ని 

అముద్రిత (గంథములుగూడం. గలవు, 

1. చాసబోధ, 9. రామాయణము, లి, మనసృంబోధనళశ్లోక ములు, 

4. చౌదా (పదునాల్గు శతకము, 5. జనస్వథావగోసావ్, 6. పంచ 

సమాసి, 7. జునాటపురుష్స్ రి. మానసపూజ, 9. జునాదాసబోధ, 10. 

పంచీకరణయోగము, 11. చతుర్ణయోగమానము, 12. మానపంచకము, 

18. పంచమానము, 14. రామగీతము, 15. స ప్పసమాసి 16. రావ 

కృష్ణ స్తవము మొదలగునని. 

ఈ పేర్కొనిన (గంథములుగాక స్ఫుటాభ ౦ంగములు, స్ఫుటళ్లోక 

ములు, అరతులు, భూపాలములు, వివిధపదములు మున్నగు ననేకస్సుట 

(పక రణములుగూడ లభించెను. ఈ (గంథ సముదాయమునందలి (ప్రముఖ 

(గంథములత్రో మా పాఠకులకు. గొంచెము పరిచయముగలిగించుట 

యావశ్యకము. కాని యా విషయమున గొంచెముకొంచెము (వాసినను 

ఈ సంగహాజీనితము వి_స్తరించునను భయముతో వదలిలిమి. సమర్గుని 
శిశాతవాస్య ముల నటుంగుట కాతని ““దాసబోధథి? మున్న గుగంభముఖ 

యథోచితఫావమును (బకటించుట అత్యంతావళ్యక ము, yf 



ధ్? 

సింహావలోకనము. 

లే సమర్థరామదాససా మి తన యవతారమును సమా ప్రిగావించు 

టకు ముందుగ, దనసంకల్పిత కార్యముల నిదివిషయమున6 దన[గంథాంతర 

ములలో (వ్రాసికొనియున్నాండు, దానినే సమర్థుని చర్మితమున సింహాన 

లోకనమని ఛానింపనాసను. మన స్వతంత్ర కల్పనానుసారముగ మనకు 

జరి తవిషయమున _సింహానలోకనము గావింపవలసిన యావళ్యకములేదు. 

సమర్థుడు ఛాఫల్ గ్రామ పరిసరారణ్యములలో _ సంచరించునపుడును 

నకాంతమునం గూర్చున్న పుడును శిష్యు 'లేదేని (ప్రక్నించినచోం దన జీవిత 

నిషయములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చినపుడెల్ల (౧ రామచంద్రుని స్తుతించు 

చుండును. భగవంతుని గుణములను గానముచేయుచు. దనజీవితచరి తము 

నందలి యనేక వృత్తాంతములనుగూడ సహజముగ నాతండు ఉల్లేఖంచును.. 

సమర్ధుని స్ఫుట ప్రకరణములందలి యాత్మచర్మితమంతయు నీ సవాజమగు 

నానందానవస్తయొక్క-- (పేమోద్దారమే, ఈ పద్యములలో సమర్థుడు ఈ 

కార్న్వమునంతయు నేనే యొనరించితినని యెందును (వ్రాయలేదు. అన్ని 

స్థానములందును రాముడేక ర్త, రాముడే భో క్తయని |వాసియున్నా(డు. 

సమర్థునివంటి నిరహంకారియు నిస్టృవాు(డును నగు పురుషుని కిదియే 

యుచితము. అవాంకారమునందు మగ్ను'లై యున్న మనవంటి సాధారణ 

జనులే చేను, నాది'యని నుడున్రుచుందురు. దాసబోధ ౬ వ దశేకము 

౭ వ సమాసమున సమర్థుడిట్లుచెప్పెను. 

“మోక ర్తావిశ్సమృణానీ | శేణ్రీంతరాంక ప్టీవోనీ 

రానుక'ర్రామ్మ ణతాంపొవసీ | యళకీ ర్మివతాన్ ॥ 32! 

“నేను కర్తనని నుడివినవో నీకుం గష్ట్రములు గలుగును, రాముండు 

క్ర రయని నుడువువో నీవు యశమును కీ ర్తిపతాసమును_ బొంబెదవు” 

అనందభువనమును చేటగల ౫౫ పద్యముల న్ఫుటప్రకరణమునందు సమ 

ర్థుడు తాను రామచంద్రుని యాజ్ఞునుసారముగా నారంభించిన జనోద్ధరణ 

కార్య మెంతేదనుక సఫలమైనదియు వర్ణించెను. ఈ కవితాస -౦*౦శముపై. 

దృష్టియుంచినచో సమర్థ్యని జీనితచర్నిత్రపు సిం హావ లోకనము 

తనంతనే యగును, (ప్రథమపద్యమున సమర్థుం శానందభువనమున (నాసిక 

పంచవటి ప్రాంతమున. కరుగుడుహేతువు నీ విధముగా. చెల్సెను. “జన్న 



శ్రీ 

దుఃఖమును, జురాద్దుఃఖమును మాటిమాటికిని గలుగు _నిత్వఢుశఖమును 

న్వక్రీయు సంసారమును, త్యాగముగావించుటకునూ?, దీనినిబట్టి సమద్ధు 

డొల్లువదలి పారిపోయిన తరుణముననే తనమనస్సులో. బరమార్థవిషయిక 

ఊతున్రను నిశ్చుయించుకొ ననని వశదము కాగలదు. రెండనపద్యములో 

సమర్థుడు “అనందభువనమునకుం జేరంగనే నాచి త్రము (శ్రీరామచరణాను 

రాగమున లీనమయ్యెను” అనీ నుడివెను. ' దీనికచదహార “ఈ పపంచ 

మున నేనెట్టి గొప్పదుఖములను సహించితినో స్వధర్మాచరణమున సెట్టి 

విన్నుము లాటంపటుచెనో ఆ విఘ్నములను వారించుట కై పన్ను ఘా 

డగు గు బలభీముని (పార్థించుచున్నా డనని నుడివెను. దీసి! చిమ్మట ఆంజ 

చేయుడు విభ పైళ్ళుములే నెట్టు నశింపంజేసినదియు ఆవేశయ్యుక్షముగ వర్ణిం 

చెను. ఈవర్ష నమును జదువుటవలన స్వధర్మాచరణమునందు అనగా 

జపతపోనుష్టానపురశ్చరణ తీర్థయ్యాతాది భగవత్సా ప్తి సాధనముల నభ 

నించెడ్ సమయమున ర్రసమర్గుః జెట్టియాప దల నెదురొ-నవలసివచ్చెనో 

విశదమగును. సమర్థః డనంతేరము "ఆనందభువన వీరవుహిమను గాన 

మొనరించి మజుల సేంధవివూచనమునకు "లేక లోకోదరణమునకు భగ 

వంతుండగు (శ్రీరామచంద్రమూర్తి 'దేవమునిసపితముగా నొనరించిన 

పనులును, చాను తల పెట్టిన కార్యములయందు "'రాముండొనర్చిన సహా 

యములును (యవన దండయా[తలును బారాణికరీతిగ వర్ణించెను, 

మువ్య-రములగు నీకార్యములను వర్ణించి యానర్షనాంతమున దండయా 

(తల యుద్దేశములనుగూడ సమర్థండు స్పష్టముగ వివరించెను. 

కల్పాంశమండలామోళా | మేంచచె చె త్యబుడావయా 

క సక ఘే కలాజేవీ | ఆనండవనభూ వసీం 1 ౨౭ 

డె దైత్యులు సంహారించుటకు  భగనానుండగు (గాముచంద్రమూ ర్తి శి 

మాపకుము సీీకరించెను. మణియు ఆనందభువనమున ఘనమును, ఘోర 

మునగు సంగరమొనరించెను. ప్రత్యక భగవంతుండును, భక్ర్తులపాలిటి 

కల్ప[ దుమము నగు గామచంద్రన్వామిని సమర్థుడు తనకు సహాయకు 

నిగ నెప్పుడు గానించుకొనెనో యప్పూడే నునోర్థములన్ని యు సఫల 

మయ్యెననుటలో నాశ్చర్య మేమున్న ది? భగవంతుని సహాయమున 'నే పరి 

ణగానుము కలి7నో అనగా. ధర్మృస్థాపనమునకును, లోకోద్ధారణమున 
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కును, నేకార్యము లొనరింపంబడెనో వానినిగూర్చిన యుత్సాహజనక 
నుగు వర్ణనము తక్కిన పద్యములలోం గలదు. 

సుహారాష్ట్రజేశపు, బదునేడన శతాబ్ద చరితముతోం బరివయ 

ము గలవారలకు (శ్రీరామదాసస్వామినిహార్చన మై పె నుడివిన యాత్మ 

చరితసంబంధవుగు సింహోనలోకనముయొక్క_ యథార్థ రత చక్కగంబెలియ. 

గలదు, ఆ విషయమునం దింకను నధికముగా వాయవలసిన యనసరము 

లేదు, సమర్థుడు మజణియొక స్ఫుట (పక రణమున (/రాముని మహిమను 

గానముచేయుచు మహారాష్ట్రల జాగరూకత సీవిధముగం బీర్కొ-నెను, 
“ఇస్టుడు నలువై పుల 'బెచ్చు'పెరిగిన ధర్మావనతిని అవహేశనమునుగాంచి = 
'చేవుడం కుపితుంటై యున్నాండు. కావున నిశ 'చేవద్రోహూులును, అత్యా 
బారులును 'ససవారలు తమకార్యమునలనన్నింటిన్ (అసీతి, అధర్మము, 
ట్ర శ్యాచారములన్సు కట్టి కట్టి పెట్టవలెను, జనులలో జాగరూకత కలిగినది, 

అదియే 'దేవుని చై చైతన్య రూపము. దానివలనణే  జనులకోరి_ ? సఫలము 
కాగలదు. "సనుమిజరుపనో _యదియెల్ల ల్ల మహారాష్ట్రమునందుండి 3 మూడ 

వలెను. 
 స్ఫుటగ్రంథము (ప్రథమ సమాసమున(గాడ (శ్రీరాముని గుణవర్ల 

నము గావించుతజి సమర్థునిముఖమునుండి స్వాభావికముగా వెలునడీన 

వాక్యములలో నాతడు తనచరి తప వు సింహావలోకనమును గొంచెముగ 

వెల్లడించెను. ఆ పద్యముల సారాంశేమిది. “*ద్నులపాలిటి నాథుండగు 

'రాముండు వైభవము వమున సమర్గులందటికంకెను సముర్షుండు. ఆతండు 

సోమసోకథిములన "సఫలము గావించెను. నాయభిలాష లన్నింటిని నాతండే 

పూర్తి ర్తిగావించెను. 'దినుండనగు నన్ను _మర్యాదతో నధ్గికునిగం చెంఫొందిం 
= గారాల అం సీం నానా శ జా చల వావనలటనా 

చెన్న, న. “(/రాముండు నిఛీపణునకు లంకనాసంగౌను. - ఇంద్రునవ 

శంక లం దొలంగించెను. మజియు నత్యల్పుండగు 'రామదాసుయొక్క- (ప్రతిష్ట 

వృద్ధిగావిరావను. అతం డీ స్థానమును సుందర మైనదని తలంచి యిచట 

నివాసమేర్చజచుకొనెను. దాసుని తన సన్నిధినే ౮ యుంచుకొొనెను. సమస్త 

(ఫాంతములను ఛావనము గావించెను. చూాచినంతన  భయముగూర్చు 

దరీగహ్వూరగిరకందరములను గూడ నాతండు వై భవ సంపన్న ములగున 

ట్లొనరించెను, ఛాముడను\గహించి యిచ్చుట లిశ్లుయుండును, 
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దినబోధ గంథ సమాలోచనము. 

౧. ప్రస్తావన. 

భారతవర్ష మునందు గొప్ప త త్వ వే తయను ఖ్యాతిగొన్న (శ్రీ సమర్హ రామదాస 

స్వామి సంక్షి ప్ల జీవిత 'చార్మిత్రయ పొళకులకు విళదముగం చెలినియేయుండును. ఆకం 

డ్మీగంథయునకు *దాసబోధ” యను నామము నిజేను. దాను ఆన రామదాసు (రామని 
సేవకుడు. బోధ యన ఉపదేశము. అర్థము స్పష్టముగ-నే యున్నది. సమర్జుండు ఈ 

(గంథముయొక_. (కథమనమాసమునం జే (గంఛ్రారంభ నిరూపణ మను విషయమును (నాసి 

యున్నా౭డు. అందాతండు స్వయముగ"నే సాధారణరీతిగం దన (గంథమునుగహర్చి 

యాలోచనమును గావించెను. దానిలో నాతండు ఈ [గ్రంథమును ఆదినుండి యింత్యము 

దనుక చదివి యాపిమ్మట విషయమునందు మా నుతమును (పక టింపవలయు ననియును, 

అట్లు గావింపక యొకటి కండు సమానములనుమ్మాత్రమే చదివి దాని విషయమున మో 

మతమును స్రిరపఆచుకొనుట యుచితముగాదనియును "వాళకులక్రు నూచించియున్నా డు. 

ఈ కథనము" పూర్ణ ధ్యానము నుంచుకొనియీ మేమో (గ్రంథమునుగహార్చి నమాలోచన 

మును (వాయుటకు కూర్పుంటిమి. ఆనంలగా ఈ సమాలోచనమునందు (పకటింపబడిన 

మళముల విచారమానుు పాఠకులు సమన (గంథమును చదివియే గావింపవలయునని 

జేరుగ చెప్పవలసీన యావళ్యకత లేదు. (ప్రసిద్ధ మహా రాష్ట్ర ఇతివో సా న్వేషకుండగు 

(పొసెసర్ రాజవాడేచే (వాయబడిన యొక నిబంధమానుండి ఈ సమాలోచనమును 

(వాయుటయందు మాకు గొప్ప సాయము లభించినది. కావున రాజవాజే మహోాళ యున 

కిచ్చట ధన్య వాదముల నర్పించుట మేము మా కర్తవ్యముగ భావించుచున్నారము. 

(గంథరచ్చన్గము, 
శీ సమర్థ రామదాసస్వామి రచించిన సమస్తోప దేశ (గ్రంథములలో దాన 

బోధ మే గొప్ప గంధము, దీనిలో 20 దళకములును (పతి దళకమున 10 సమాసములు 

(ఆధ్యాయముబ్బును గలవు. మొ ర్రముగంథములో 200 నమానములున్న వి. పద్య సంఖ్య 

7746. ఈ [గంధము ఫూర్రియగుటకు మెల్లి మెల్లగ పది పిండు నక్సరనూలు పట్టి 

యుండునని సమాలోచకుల ముకయు. ఈ గ్రంథములోని ఆతజవన దశకము నాలుగవ 

నమాసనమునందు గత కలియుగమానము 4700 ఆన (వా నుబడీనది. ఇందువలన నిది కాళ, 

౧౫౮౯౧ కు సరియగు 1660 (శీ. ధో, నందు (వ్రాయబడీ యుండవచ్చును. శాం ఈం ౧౬౬ 
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ఢి. 

ఊదాహరణొర్ధమునచూడుడు. పంచముహాభూతముల యుత్చ తినిగూర్నిన శా తిక 
విషయను లెన్నిరొరూ దళకములలో చూటిమాటికిని శాన్పించుచున్న వి. కొన్ని సమాస 
ముల “పీళ్గుచాడ నొకటిగనున్న వి. ఈ పునరుక్తి కాచెననుడువబడిన కాలాంతరస్థలాం 
తరములే కారణము. దానబోధ రచనాసంబంధమున మతీయొక విషయము జ్జ ప్రీయం 
దుంచుకొనుటక యోగ్యమైనది గలదు. మహారాష్ట్రీయసాధుచర్మితకారుండగు మహీపతి 
కవి తన సంతువిజయనును (గంథమునందిట్లు (వాయుచున్నా (డు. 

సమో (పసాదవచ నే బోలత్ । కల్యాణ లిఖిత నిజవా చే | 

_పాళాంఠర్శపమాణే సురస్ | ఓ వ్యాబోలతీ రామదాస్ | 
జేతోసర్వర్ లిహీత చే | ఊఉ శ్రర్ నపునే పరతోనీ | 

శ లీరామదాసస్వామి తన (పాసాదికవచనమాులను రనయు కములస ఓవీఛందో 
రూసములో (ఆవియన్ని యును కంచతాగముసందున్న వోయనునట్లుగ) చెప్పుచు బోయెడి 
వాడు. కల్య్యాణస్వామి (ఆతని (ప్రియశిష్యుండు తనచేతితో నతిక్సీ భుమా? (వాయు 

చుం డెడివాయడు. కల్యాణస్వ్యామి చెప్పినదానిని మరల నడిగెడివాండుకాండు. (ఆతని 

ధారణాళ క్రి లేఖ నా నైపుణ్యమవర్గ నీయ మైనది, 

3, (గంథ మహ తము, దాని సర్వ [ప్రియత్వము- 

ఆన్ని విధముల చేతను నికృష్ట (అవనత్స దళను పొందియున్న పాందూ సమాజము 

నకు ఐహీక పారమారిక మార్గమును చూపి శాళ్యత నుఖ్యప్రా పీని గలిగించుటయె ఈ 

(గంథముయుక్క... ముఖే ద్దేగము. ఐహీక పొరమౌర్థిక క_ర్తవ్యముల సంగతిని ఈ 

(గంథనునం "బీవిధముగ నెక్యపరుచబడినదో ఆ విధముగ నింక "న్మగంథధమానందై నన 

మిగుల నరుదుగ నుండనోపును. కేవలము ఏదేని యొక వ్య కికి తన ఇల్లు వాకిలి కామ్య 

వ్యాసరిగము పిల్లల నిచ్చిపుద్చుకొనుటయందుగల కర్తవ్యము నూర్రమే ఐహీకకర్త 

వ్యయ గాదనియును సమస్త జన సముదాయమాుయొక్క_. ఐహిక సుఖమాన్కు తన దేశీయ 

సోదరుల సాంసారిక సుఖములనుగూర్చి 'యత్నించుటయం బే (పరోపకారమానం ట్రే 

మనుష్య జన్మ మురమొక్కొ... సార్ధకత్వ మిమిడియున్నదనియును ఈ (గంథమనందు స్పష్ట 

మగు రీతితో 'చెచ్పలుడినది. (గంథ ని ర్మాణమగుచుండినప్పుడు ఖావయు క్రులగు నెనీకా 
శ్రీ సరుషులు దీనిని వినిరి. ఇది సంపూర్ణ మసటతోడసే యేక హస్త లిభితమాలగు 

(పతులు సమస్త స మహో రాష్ట్రమునందు వ్యాపీ౦చేను. అప్పుడే, జనుల దృష్టి యదుటిక్తి 

(గంథమా చీరటతోడే యశేకలు దీనినిగూర్చి "నాన్యావకారమాలగు తర్కనులనవ 

గోవింషసాగరి, దీనిలో (తికాండ ధర్మ నిరూపణము గలదని కిొందటు నుడివిరి. ఇదె 

శ్లీనలము వ్యావహారిక నీతిని బోధించెడి (గంభమని కొందజు చేప్పసా?రి, పృథక్ప ఎడ 

(గూపముతో నీకథనము (సే యూహలు) సత్యమా గాకపోయినను వా స్తవమాలో సగుస్టి 
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యం దేమాండవలయును? సత్యములగు (గ్రంథము లెయ్యవిశి వానిలో "సే య్ విషయము 

లుండును? అనునవి చక్కగ విశదమగును. ఉఊదాహర ణార్గముగ నొకటి ఇండు పద్య 

ములను జూడు.6డుం 

చేశ పరమార్థ వాడే | ఆయీ ఆనుతాపచథే | 

భక్తీ .సార్ధ ఆవజే । త్యా నావ్ (గంథ్ ॥ 30 ॥ 

జేత్ర హోయ్ ఊపరతీ | అవగుణ పొలటతీ | 

చేజ్ చుశే అధోగ త్రీ | తా నావ్ (గంథ్ | 39 I 

పరమార్భమునువృద్ధినొండించునదియు, మననునందను తాపమును బెంపొందం 
జేయునదియు, భ కి యెడం (బయముగలిగించునదియు, ఆవగుణములను దొలంగ్మదోయు 

నదియు ఆధోగతిని విము కీ జేయునదియు నగుదాని"నే (గంథమని చెప్పవలెను. 

సమర్గుని దాసబోధ్మ గంథము సరిగ నీ లతమేణములత్రోడ"నే కూడియున్నది. ఈ 

(పపంచమునేందు మనుస్యమ్మాతులు జన్మించినది మొడలు మృతినొందు దనుక తేన నుఖము 

కొరకే యత్నించుచుందురు, కొందరు తమ్మపపంచమునండే ( గార్హస్ట్య దళయంచ్రే 

నుఖమున్నటుల ఫావించెదరు. కొందరు పరమార్గమునందు. ఉభయులును “సుఖ్రో పొ పీని 

గూర్చిరయే తమ యుచ్దేళముల నంగీకరించుచున్నను ఇరువురి (ప్రయత్న యులయందును 
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మిక్కి_లి తక్కు.వగనుండును. ఏలయన నీ మౌర్షము కఠినతర మెనది. మరియు దీనిలో 
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సంఖ్యాకులగు జనులు స్వార్థ మునందే జిక్కి యుందురు. కావుననే ఇట్టివారలను 

పరమార్థ నూర్ణనూనం దన్ఫయింసజేయుటకు సాధుసజ్జనుల బోధ పరమావళ్యక' మెయున్న ది. 

ఇట్టి సా పర్ణ రాయణులగు (సాంసారికులగుు జనులకు వలయు పీాపబోధనము ఈ దాన 

బోధ” ,గంథమున గావింపబడినది. (శ్రీ రామదాసస్వామి పరమార్థమానం చంతపారంగ 
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దీనిని చదివినచో లేక వినినచో నూనసముె మిగుల చక్కని [చఫావము కలుసీను. 
నాలుగవ దళకమానందు (శ్రవణము, కీ ర్రనము, స్మరణము, పొద చేవనమా, ఆర్ననము, 
వందనము దాస్యము, సఖ్యము, ఆక్క సేచేదనము ఆను నవవిధ భ క్లలనుగూర్చి జేశ్వరుగ 

వరి ంచి చతుర్విధ ము కులు 'తెల్పబడీనవి. ఆక్క నిజేదన'మే సాయుజ్య ము _కిదాయకమగు 

ముఖ్య యె యున్న దను (శ్రీసమర్థని సద్గాంతము సర్వమాన్యముగ నున్నది. 

నవమిభ కీ ఆత్మ ని'వేదకా 

నజోతానచుశే జన్మమరణ్ ॥ 

హీవచన నత్యప్రనూణ్ ॥ 

అన్యథానచ్వే 1 ఈ _ ఓ 

అయిదవ దళకమునకు "మొదట సద్దురు సచ్భిష్యుల లక్షణము లెతింగించి సతో్యోప 

'జేళమొనర్చబడినది. “సద్దురువిణజ్ఞానకాహి, సర్వభఖివరోణార్ చాహి సద్ద సదురుండు లేనిచో 
క్లైన్మపా పీ ఎప్పుడును కలుగజాలదు ఆను 'నార్యుల ధర్మ మునందలి సనాతన సిద్ధాంత 

మునకు ఢీ సమర్ధ మిక్కిలి బలము నొసల్గను. కాని దీని చెనువెంటానే శిష్యునికి 

పరమార్థ సౌధనములనుగార్సి శిర నొససవాడును, మరియు నిందియ దమనమును 

గావించీ విషయనులనుండి నివృత్తునిగ జేయువాడును నగు గురువె కావలయుననియును 

ఈ ప్రకారయగ శిత నొసగజాలని గురువులు గవ్వకు ముగ్గుీసీ లభించినను త్యాజ్యులే 

యనియును బోధింపబడియెను. 

శిష్యాన్ న లవితీసాధకా | న కరవితీ ఇంద్రియేదమజా | 
ఐనేణరూ ఆడక్యాచే, తీక। మిళాలే తరి త్యజానే ॥ 

ఇట్లు నుడివి యెనీక విధముల సమాజమునందు గురువులుగ "ేర్చడి జనులను 

మోసగించుచు (భష్షులను గావింప్రచుండెడి యస సద్దురువులనుగూర్ని సరి ౦పబడీినది. దీనికి 

పిమ్మట బహునిధ “జ్ఞాననిరూపణ మొనర్సి శుద్ధజ్ఞానమా వరి ంపబడియెన. తదనంతరము 

(కమళ। _బద్ధులు, ముయు టీంలు, సాధకులు, సిద్దులు నగువారల లక్షణములను గహార్చియును 

వారల కో రృవ్యములను గూర్చియును (ప్రఖభావయుకముగ పర్ట్మింపబడినది. బద్ధుల 

యొక్కయు ముముతులమయొక్క్యయు లక్షణములను చదువ్రనప్పు డై పాపాణ పృద 

యాండగు మనుష్యునకై నను వాని యంతఃకరణము వళ్ళాత్తాపముతో. “విదీర ర్ల మెపోవును. 

ఈ రెండు సమూనములోోని (శ్రతివాక్యము పాఠకుని సాదయము నుబ్దూరలూపి యాత 

డొనరించిన కర్మములను దలంపునకు దెచ్చి కొంతసేపు చి _త్తవృ త్తి ననుతాపముత్రో శిథిల 

పరచి ఈశ్వరస్కరణనూనందు లీనమొనర్చును. ఆఅవదళకమునుండి ఆధ్యాత్మ నిరూ 

పణయ ఆరంభించబడినది. దీని మొదటి కమొదుసమానములతో మాయను గురించియును 

(బహ్మమాను గురించియును చక్కొ_గ వివరించి సగుణ భజన (పతిపాదన 'మొనర్పబడినది, 

దీరికి పిమ్మట నన్నిటియందును "నేసారముగలదో డాని నన్వేస్మింపవలయుననియును, 
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శ నను _న్రమగు ను త్రమగుణములను మొదట స్వయముగ (గ్రహణము సొనర్చుకొ నీ 

యాపిన్ముట జనులకు -శీర్చవలయును. నుహాంతులగువారికి తమతో సమానులగు నాజిక 

నుహూంతుల (నిస్ప ఫొ పురుషుల ను సిద్దపరచుటయాు ను, వారిని యు క్రి కిని సద్బుద్ధికిని 

నిధానముగ నొనర్చి నానాదేళములలోనికిని నాన్యాఫాంతములలోనకిని చంపుటయన్ను. 

ul ర్య ధర్మము? పం ఫుెటెందులకు? వారుగూడ నీకార్యము నే జేయుటకు. ఈ (వకార 

ముగ జగదుదరణము కాగలదు, ఒకదృష్టితో నీసమాసమి౦కను గొప్ప మహా _ర్వము గల 

దిగ నున్నది. దీనిలో గ్రీసమర్ధడు వచియిం చిన దానినంకను స్వయముగ తొను ముందుగ 

నొనర్చి యాపీమ్మట నాని ననోకరణము నొనర్చుటకె జనులకు ఊపే శింపబడినవి. కావున 

దీనిలోని సిర్ధాంతములు కేవలము 'వక్వము నొందినవి. పంజెండవ దళకమునందు వివేక 

జె పై రాగ్థములను 'హూర్చి మిక్కిలి ఈ త్తమమగు వివేచనము -గావింపబడినది. శ్రీ సమర్ధుడు 

ఏవేక మాసోత్మ స్టమును విశేనముగ "నుడివినాయు. ఐహీకమానై నను పారమారిక్ మున 
గ 

కనను ఏ విధమగు సుఖా ప్రీకొర కై నను వివేకములేని ఉపాయము లన్ని యాను 

నిష్ఫలములగుచుండును, పొ 

వివేకపాహిల్యావీణ్ | వోజోఉపావ్ తోతోసీణ్ | 

ఎంగదనుక విషయ సంబంధములయందు వె రాగ్య ముత్చన్న ముకాదో ఆంతదనుక' 

"కదల ్ఞాననువలన లాభము గలుగజాలదనుట నిశ్చయము. కాని యీ వైరాగ్యము బిజేక 

యు శమైనదిగ నుండవలయును. వె రాగ్యముతో పొటుగ వివేకము లేకున్నచో ఆన 

రము "తప్ప లాగ 'మేమియు నుండదు. (పాపంచిక నుఖము కలుగదు. పారమార్థిక 

సుఖమును కలుగదు, 

వినే చె వె రాగ్యశేలే। తరీఅవి'ే కే అఫర్జీఘాతలే | 

నఘేవ్యర్థచిగేలే | దోహీకే ॥ ౧౨-౮ 

పదమూడవ (శ్రకరణమునందు ఆత్మా నాత్మ వివేకము, సొరాసార నిరూపణము 

ఉర్సు త్తి (ప్రయిత్నేములను గూర్చి వర్ణ నము గావింపబడినది. ఈ దళకముళోని యారవ 

సమానమునంటే లఘుబోధ గలదు, సీనిలో సమరుని శితయుక్ళు. 'సౌరాంళమాన్నది 

శ్రీ రానుదాసస్వామి ఈ లఘుబోధే శివాజికి బోధించియుం జెనని ఇతివహాసజ్లాల యను 

మానము. చదునాలుగవ 'దళకములో మరల "నిస
్పృహ లక్షణములను వివరించి ఇికూవిధి, 

కవిక్వకళ, కీర్త కీ రన లక్షణము హరికథా నిరాపణము, చాతుర్యలశ్న ణమలు తెలుపబడి 

నవి. దీని యనంతరము యుగధర్మం నామక సమాసమునందు తత్మా-లీనమగు థార్మిక 

సొమాజిక దళ చక్కగ విళదమగును. చదునేనవ దశకమయన మరల చాతుర్య లతమణ 

నులు నిస్పృహ వ్యా ప లక్షణములు “తెలుపబడీనవి, (శ్రీసమర్ధండు ఈ 1గంథమున 

నుహంతులను నిస్పృహాలను | గహార్చిన వర్ష నమును 
మాటిమాటికిని సౌవించి యున్నాడను 

సంగతి ధ్యానమునం దుంచుకొ నుట క ర్హ
్మ మైనది- నిస్ట్ఫృవా సాధుత్వ'మే యాతేని వ్యాప 
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అ జ్ఞానము విజ్ఞానము, బహుధాజ్ఞానము. ఇ“ 
మోత మకొరకు జైనము కవలయును. ఇక నిచ్వడు 1 జానమన నిదియో చూడ 

వలసియున్నది, ఈ యఖిల |పపంచమునందు నిత్యమును, శాళ్వతమును స నగు “వసు 
వొకటి గలదు. అది శుద్ధము, "లేక విమలజ్ఞానము. ఈ [గంథముయొక్క_. ర్ వ దళకమా 
6 వ సమానమునందు ఈ జ్ఞానమును ూర్చియే వివరింపబడినది. శుదవముగు విమల జ్ఞాన 

థి 
మునే స్వరూపజ్ఞానమని (ఆనుభవము శేక విజ్ఞానమని) ఇప్పుదురు. ఈ జ్ఞానము వదార్థ 
విజ్ఞాననుకం కు భిన్న మైనదిగ నున్నది. చేదార్థ విజ్ఞానమును సమరోండు బహుధా 
(బహువిధ) జ్ఞా జానమని నుడివియున్నాండు. దీని వర్ల నము దర్ న 6లో చేయబడినది. 
దీనిని నునమిష్వుడు శ్వాహ్ర్రము లేక విజ్ఞాననని (Science) చెవ్వుచున్నారము. చాని 

నభూజేళ మొ బహునిధ బూనమునండే “కలుగుచున్నది. పశు జూనమ్మ రోగ బానమ్మి 

కీని జ్ఞానచు, మంత్ జానము, ధాతు జ్ఞానము, కాప్ర్రు జ్ఞా జానమ్ము గతి జ్ఞానము 

తగ. జ్ఞానము, భ్లోబ్ల జ్ఞానము, అంకల్ జ్ఞానము నూన్నగు సమ సవిధయులగు పచార్భ జ్ఞా జాన 

ములు గౌ బహుధా బ్ఞానమనం'ే సమావేశమగుచున్న వి. ఈ జ్ఞానమంత యును మాయి - 

'శ్పాదితే దృశ్య (జడమును, అశాళశ్వతమునునగు పదార్థములయొక్క_ వర్లీకరణము. ఇది 

శుధ్ధనుగు విమల క్షనము కాదు. ఇది త _ర్వ్వేజ్ఞానము కాదు. ఇది యవిద్యరొ యన్న ది. 

నోయయె యున్న ది. సమర్ధండు ఈ బహుధా జ్ఞానమును గురించియ్ వర్తి ంచుచు ఇట్లు 

నుడువుచున్నాండు, 

బహుత్ (పకా రానీ జే! సాంగో జూతా = అసాధారణ | 

సాయోజ్యప్రాప్రి పిపో య్ చేశే లేజ్ఞాన్ శే 87a 

“ఈ బహు (ప్రకారములగు జ్ఞానముల “నెంకదనుక వెచ్చనగును? కాని ఏ జ్ఞానము 

వలన 'సాయుజ్య్వను క్తి లభియించునో. (వుణ్య స్వాకం త్యత లభియించున్చో) ఆ జ్ఞానమూ 

జేరు నున్నది” ఈ యనిత్యమగు దృళ్యమున కప్వల నే జ్ఞానము గలవో దానినే యాత్మ 

జూనమని చెప్పుదురు. ఆక్క ((బహ్క్మోంళము నిత్యమును, , ఏీకయును-నే యున్నది. డాని 

బినయమాగు జాన "మెద్దిగలదో యదియ్ు జ్ఞానము. దృళ్యవదార్థములు (మాయయొక ౩. 

వ్యాపక త్వమయ) ఆనిక్యే మలును నెయున్నది, వానికి సంబంధించీన జ్జానమే బహుంళా 

జ్ఞానము, "కీ "క్షేత్రము, (ద్వ దృశ్యము, నిత్యము ఆనిక్యము, వీనియన్ని టికి సంబం 

ధించిన బి'వేక"మీ జ్ఞానసారము, f 

౬. ల్పత్మ, దేహము. ff 

శేరి, (దప్ప (అక్క సత్తును, కాళ్వతమును, నిరుపాధియణను, నిర్వికారమును 

“నెయున్న ది. “కేకయ, దృళ్యము (దేహము) ఆసత్తును, అశాశ్వుతమును సోపాధి 

యును సవికాధమాను నైయాూన్నది. అక్కే సూత్మృము, 'బేనాము న్లూలమ్కు ఆత్మ 
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దాని జ్ఞానదృష్టికి మసకలు (గమ్మిపోవును. ఆది తన్నుదాను మజచును. అజ్ఞాన వళ 

మున సేనివ్యడో నని నుడువసాగును. ఈ విధముగ నరజన్మమునొంది ఏప్పుడు స్వతంత్ర 

మగు ఆత్మే తన్ను దాను మరచిపోవునో (తన నిజ స్వరూపమును మరచిపోవున్ఫో అప్పు 

డది ప్రపంచమునందు మార్చి యాను చదివిన (తెలసిన్స మూర్షియును, కులశ్షీణియును-నె 

పోవును. ఎప్పుడొక సారి యజ్ఞానమాను, మూరతయును రోమరోమమున పాదుకొనునో 

అప్పుడు దాని దుఃఖముల గణనము "నెవ్వడు గావించగలడు? ఆది ఇతరులను బాధించును. 

నిర్భంధిం చును, దుఃఖింపజేయును. మరియు తానుగూడ నదేవిధమగ పీడితమ నొం 

దును. ఇళరుని పె జార ర నము నొనరించును. ఇతరుల ధనమును బలాతా_రమగ లాగి 

కొనును, దనుల స్వాతం త్యమును హరియించును. తానుగూడ దరిదియును, పరతంతి 

యును నగును. ఇంత జరుగుచుండిననుగూడ ఇక్షేల యగుచున్న ది? దుఃఖమునకు కారణం 

"మెయ్యది? దుఃఖ విమోచన మేలకాదు? దుఃఖమే నుఖముగ చేల గన్పట్టుచున్న దళ 

యను విషయములు తెలియబడవు. కఠినములగు నురులలోబడి పాపము! పాణి భయపడి 

పోవ్రను. దాని ఫైర్యము విచ్చిన్న మెపోవును. ఇట్టి దళయందు కొందరీ నరజేవామెనే 

నించాతిర స్కొ-రముల ావింపసాగుదురు. 4ల్భ్?9 ఈ నరచేహము వ్యర్థ మైనది. దీనివల 

ననీ మనమిట్లు దుఃఖితులము గాపలసివచ్చినదని నుడువుదురు. సత్వ రజ _స్త్రమములనం 

మూడు సణములలోనుండి శీవల రజ _స్తమోగుణముల యతిళయ సంసర్దమువలన-నే ఈ 

దుర్షళ కలుగుచున్నదను నంళ మును వారలు మజచిపోయెదరు, నరజేహాము ఓక ఏలకుల 

ముగు శ _కియె యున్నది. దానిని యోగ్యముగ నైన ను'సయోగిం పునము, చెడునుగ వైన 

నుపయోగంపుము. దురుసణిళాగ మును గావింభచెడినానికి దుర్హతియున్న, సదుపయోా? 

మును "గావిం చెడి వానికి సద్దతియును కలుగును, “జోనర్ కరనీకర్క్ తోనల్ కా నారా 

యణ హోయ్” (తన విధ్య క ¥ ధర్మమును "నిజివేర్చు. మానవుడు. నారాయణుడగును. ) 

ఆను నీ సామెత మొంతయు సత్యము. మనుజు లీసిద్ధాంతమాను సర్వవిధముల మఆచిపోఖ్రు 

దురు. అంఠతో. బోక వ్యర్థముగా సీ సరచేవామును నిందింతురు. “నాచ్ నఆివే ఆం 

గళ “క్ ఆట-రా Wd సంగిలి సరిగా లేదన్నటుల జను లున్న తికి బదు లపల 

సొందుదున్నారు, 

లా ముముక్షువు యా సద్గురువు.
 

బద్మ్యపాణికి సాంసారిక ఆాష్మ్యత్రయములవలన 'శేదమను చశ్చాత్తాపమును కల్ల 

గానీ, a దఃఖమునుండి 
విము కి నొందు కొట్లోను (శశ్న్న య -రని సమ్మ ఖనన 

క్ర-తెంచును. అప్పుడాతండు వృద్ధావస్థనుండి ముక్తి  సొందుటకుపాయము న్వేషించును , 

ఈ సిరూపణము ఆసన్యోన్య,గంథమాలయం చెట్లుగలదో చాసబోధయందును. నక్రుగలదు 

గాని చానజోధయందలి నిశేన్షసేమన, మువారాష్ట్రపు త త్యా-లీనావస్థయం “చెంయ్య
ాది 
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యుచికముగ నుండెనో యదియే ఈ గంథమున నిరూపించబడినది. పూర్వ ప్రణా కారణ 

మున నా బద్ధప్రాణికి సద్దురని సనూవేళ మెప్పుడగునో (ఎప్పుడాతండు సద్దురుని శరణ 

మున కరుగునో) అప్పుడు గురూవబేళమువలన నాతడు తొమస వృ తిని త్య జీయిం 

చును. ఆ పిమ్మట నాతఠండు కవేను బద్ధుడనుగాను, స్వతంతుండను, (భ్రమ ఛారటామున 

నీను నన్ను బద్ధునిగ తలంచుచుంటిని* అని 'తెలిసికొనును, 

కోణానీచ్ నాహిబన్ధన్ | (భాంతి సనభుల లేజన్ 

దృథేఘేఠలాదేవాభిమాన్ | మణ్తోనియా 157 దర్ నర 

చా_సవములో బంధన మెవ్యనికిని "లేదు. బద్ధులండెవ్వండును కాడు. నును స 

(పాణులు (భాంకివలన నుఆచియున్నవి. ఏలయన, వార్లు చేహాభిమానమును (ఆవాం 

క్ _రృర్వభావ యుతమగు గర్వమాను దృఢథమగా పట్టుకొనియు న్నారు, ఈ (భమ 

నివారణయసటతోడనే ముమత్రుత్వము (మో క్నేచ్ళ లేక “స్వాతం క్యేచ్చ) ఈ దయిం 

చును. ఈ యిచ్చు (వబల'"మైనవ్పుడు (పాణి సా _త్వికవృతి తి నభ్యసింపసాగును. మురియుం 

చనివ్యని కృపవలన నీ యిచ్భ యుక్పన్న మయ్యెనో అట్టి సద్దురుని సేవను గావించు నాగరథ 

భించును సద్దురుని యుసబేళ, సహవాస, కృషలవలన గోప్ప లాభము కలుగును, 

"ముట్ట మొదట". నింద్యముగను తిరస్కరణీయముగను గన్పట్టు నరదేవా మప్పూడుు వంద 

నీయముగను ఊపయోగిగను (పశ్రీతి కాసాగును. గుహావదేళమువలన మనుష్యుని విజేక' 

దృష్టి శుద్దమును, నిర్మలమును _నెపోవును. ఆప్పుడు వానికి ఈ లోకమున “నాకు కొంత 

క రవము గలదు. ఎద్దియో 'యుద్దేశము గలదు. 'భ్యీయము గలదు. సాధ్యమా గలదు, 

ఆ సాధ్యమును (పొ ప్రించుటకు ఈ 'సరబేవాము ఆత్యంత యావళ్యక మును, ఈక తుయే “గ్ 

యును నెయున్నదడి? అను నిళ్చయ మేర్చడును. వాస్త్రవములో నీ నరజేవాము లభి 

యింపక యేదేని యన్యటీవామ (పశు, పక్షీ, కీటాదికము లభయించినదో నీ 'సొధ్య 

మును (ప్రా ప్రించుట. యసంభవముగ నుం్రెడిది. 'శ్రీసమర్థ డిటుు నుడువుచున్నా డు, 

పశుదేహీ చాహీగత్రీ | ఐనే సర్వ త్రబోలతీ | 

వు మ్ల ణోకా నరజేహీచపొ ప్టి। 'వరలోకాచీ ॥ 21॥ 

వరజేవా హాస్వాధీక | సహసా నవే వే పరాధీకా | 

పరనువో పకోపకారీ జ్జ జవూక | "క రిరూపే ఉరవావాాద 1 న 1.25 

అపకు దేనా మునందు గతి లేదనియే యొల్లరును నుడి'వెదరు, పరలోకము నద "జీపు 

నందే లభియించును. నరజేహము స్వాధీనము. గలది. ఇది స్వభావసిద్దముగ పళాత్నమగు 

నట్టిదికాదు. దీనిని పరోపకారమునం దన్వయింపంబేసి క్రీ రిరూపముతో నమరహాుగునట్టు 

గావించవలయును? కాని ఈ శుద్ధమును వినులమును నగు వివేకదృష్టి, గురు కృషాలజనము 

శేనిచో “నిప్పుడును కలుగజాలదు. ఈ లాభమును ము దలాభముగ భావింపజకణయ. ఈ 

విధనుగు నరదేవాపు యోగ్యతను సాడు గావిం వెడీ గురువ్రులనుగూర్చి, *ఐ 9 గపగోవ్రులం 



7 
గవ్వకు మాస్ర'ేసి దొరకినను ఆడుగగూడదని సమర్థుండు నుడు 
అవిద్య (మాయ యొక్క మాల చేదనము నొన 
దనమునమునుగూర్చియును, విగహముగహర్చియును, 
మును తరియింపజేయునో అతండే 

వుచువ్నాండు. ఎవడు 
రుసో అంకర్భాహ్యేండియనల' 

గాయ కా నొసగునో మరియు భవసాగర 
స్ డు, 

. దురు, ఈ గురువులు ద్రవ్యమువలన లగియించడ పర్వతము స న 
వూర మును సఫలము సొనళెడిపని గురువుదెయున్నది. స 
కొడి త [పచారదోషము' కేవలము కనా మాం 
దోసను గురువునకుకూడ సంబంధించి యుండుననియును సమరుడు చెవ్వచున్నాడు. 
ఆన-గా ఆసద్దురుని కారణమున "నే సమాజమునందు ఆ నీతి ఆధర్మవే అనాచారమా (సపదార 
మగుచున్నది, శిష్యులు (సమాజమునందలి సర్వసాధారణులస జనులు ఆజానులు, 

నూూధ్గులు నని తెలిసియయండియునుగాడ కేవలము వారల తఠలలమోదావీ దోషమూము రుదె 

"జీయుటవలన "నేమిలాభ మొనగూడునుశి సమాజమును సన్మార్టము మెని నడపించెడి 

జాధ్యతీయంత యును మరియు దాని యు త్రకవాదమాను గూర్చిన భార నంతర 

సమర్థని నుతానుసారముగ సద్దురునిమోదెనే యున్నది, 

యే "కే శోబ్ల నాహ్ీ శిస్యాసీ | 

సీ ఆవే సద్దురూపాసీ 

సద్దురూ పూలటీ ఆవగుణాసీ | 

నానా యక్నే కరూనీ॥ 15॥ దర్ స కి 

ఇందు శిష్యునిదోష "మెద్దియును లేదు. ఇది యంతయు నద్దురుని 'సనియైయున్నది. 

సద్దురుండు సర్యవిధములం (బయత్నించి సమాజమానందలి లోటుపాటులను దొలంగించల 

౫లడు. అట్రివా6 డొళవేళ సమాజమున కధిపతీయె లోకుల నుచితమార్జమున నడు 

కున్నచో నీ కార్యమున కింక సమర్థు'లెవరు? సద్దురూ త్రమండు హీమాలయ కందరము 

లలో గూర్చుండీ దెకీకాంతేమున ననుభ్గవించు (బహ్మానందము నొక కణము విడిచి 

నమాజము నుదరించుటకును బరోపకారము -గాబవించుటకును జనసంభమాలోనికి ఛావల 

యును, అపుడా 'జీశికుని బేజమునకు, (బభావమునకుం (బతిభకు మాగ్గులె మము వ్ర 

లగు నచ్చిహ్యులం కరణ్యములోనికి వత్తురు, సద్దురునియొక్క_యు సచ్చిమ్యునియొక్క_యు 

నమా'వేళము మీను చాతేకముల కలయికవంటిది. ఆంతియ'గాక కృష్పార్టనుల సమాటేశమా 

వంటిదనియు, రామదాస శివాజి చకవర్తుల సమ్మేళనము వంటిదనియుల గూడ భావింప 

నగును. టా రృముండును లోకో ద్ధారకుండును నగు గురూ త్తంనుని సాయమున సన్ఫాదయు 

డును ముముతువు నగు శిస్యుండు పరమార్థమునందును జనోద్ధరణ సాధనమానందును 

మగ్నుత నొందును 



గ్ర 

డా పరమార్గ మార్గమునందు సాధకము, సిద్ది. 
పరమార్థ సౌధనములయిడ శాస ప్రలడైనంకన పరోఫ'కారమను “జనోచ్భారణను 

నిచ్చగించు నిరహాంకా'రియగు ముముత్రీగవు - సౌధకానస నొందును, అ యవస్థయం దతడు 

పరమార్గనున “నెద్దియో (గహీంచును. సమర్గుం డి డిట్టు నుడిబియున్నా (డు. 

“సరమారము తవస్వులకును, సాధకులకును ఆధారము, పర నూగ్గయు భవసాగర 

మును తేరింపజేయును. ఆనంతములను జన్మముల ఫలను (పోని యున్నస్వుడే పరనూర 
మలనడజూాలును, చరమార్థమువలన ముఖ్య'వర మాత్మ త త్త్యము ఆనుభనములో ని కిపచ్చును. 

మరియు నాత్మానుభవ మగుటర్వీం నూయా బంధములనుండి సము కీ నొందుట, 

దీనిపేలీ మోతను లేక స్వాతంత్ర్యము. ఇదియే. పరమార్థము. దీనిని | ప్రావీ పీంచుటకు 
నూర్గనూ ఎయ్యది? జ్ఞానమార్గనూ యోగనూర్లనూ, కర్మమూగ్గమా లేక భ కః క్రిమూర్తమా! 

ఈ 'ప్రకారముగ నీకప్రళ్నోముల సజీదనమును సమర్గండు , ఆయిదవదళకములోని 

ఏడవసనూసము మొదలుకిొని ఇరునదియవ దళశళముదనుక గావింవెను. ఈ విధముగా 

ననేకమార్దములతోడ"నే సాధకుడు పరమార్థముకొటుకు దృథపూర్వకమునగ సాధనము 

జేయుచున్నాండు, పసాధుసభూగమ 'మొనర్పుదున్నాండు, అది (కనియావణ (శోనణ 

నుననములను 'గావించుచున్నాండు. సారాసారవిచాగమ వలన సంకేపాయులను సాంసా 

రిక వికల్పములను నశింపంటేని ఆక్మజ్ఞానమును. వివేకించుచున్నాండు.. విజేళముపలన 

'బేవాబున్ధిని (నీను, నీవు అనుదానిని) అపివేయు చున్నా౭డు. 

నూయోపాధిని విడచీ అసాధ్యపస్తువును (ఆత్మనుఇపర్యబహ్మమును 'సొధనము 

వలన 'సాధించుచున్నాండు, మణియు సక్స గరూపమునందు తనబుద్ధిని దృథముగనుంచు 

చున్నాండు.. ఈ (వకారముగ సాధనమును. చేయుచు జేయుచు. గురూచ'బేళనముసలన సగ 

జీహమును సార్గ్లకపజచి యాళండీ భవసాగరమును దాటిపోవ్రచున్నాండు, మాయాపట 
లమును జించి వేయుచున్నా (డు. ఆజ్ఞానమును నశియింపజేయా చున్నాడు. తన్ను చా 

(అక్కను "నెఆంంగుచున్నాండు. సల్సే ప్రరూపమునందు లీనమెపోవుదున్నాండు. ఇట్టిదళ 
ర తెంచినపిమ్మట, బద్ధదకనుండి నముముతీంభ్రున్కు నుముట్రేనునుండి సాధకండును “ నన 

యాసాధకుంటే సిద్ధుల. డనిపించుకొనుచున్నాండు. సమర్దుని మతానుసారము సాధకుని 
(ఆంత్రిమ్యు నిన్సంచేహావస్థ నే సిద్ధావస్థయని నుడువుదురు. సీదపురుషుండు సీద్ధులడైయూండి 

యును సాధకుండుగ "బీ యుండును. అతండు సాధనము చిష్పుడున విడువ. సిద్ధుని 
అలకుణమూలను నుడువుచు సమర్థుం జేమిచెస్పుచున్నా డో చూడుడు, 

“సీదలక్షణములను సాధకములేనీచోం జేచ్చ వీఅగాదు. సీదలక్షణములయందు 

'సాధక'తగ్థయు నచ్చితీరవలయును. చొెలంపలినుండి సాధకునివ'లె గాన్పింయుచు సౌాధనక్ళతిని 

గావించుచు నంతరమునందు స్వరూపొకారు.డై యుండువానిశీ చతురపురునులు 

సిద్ధుండని థ్రలంతురు.” సాధనమును జేయుచుండు  నాతండు సిద్ధుండెట్లగునను దాని క 
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నమర్థుం డీట్లు (పత్యు త్తరము నిచ్చుచున్నాండు. “సం బేహరహికమగు సాధనము నొనర్ను 

టరు సిద్దునిలక్షు ణము. ఇిదుని సొధనములయందు- లోపలను వెలుపలను ఆచలమగు 

సమూధాన ముండును. ఈ సీద్ధున'కే నమరు౬డు తన చాసబోధయందు “మహాంతు *సాధుి 
| థి 

“విర కండు” 'నిస్సృహుడు మున్నగునామముల నిచ్చియున్నాండను విషయమును 

స్మరణయం దుంచుకొనవలయూను wal 

౧౦ ముముక్షువుల సహాయముతో సాధకులయొక్కయు 
తి, సిద్ధు లయొక్క_ యు గ రవ్వము, 

సిద్ధులు స్వాతంత్యృనునొందిన (ము _కనొందినృవారలు. సాధకులు ఆస్టితికింజేరెడి 

మ*గ్గము నందు న్నారు. ముముతవులు స్వతం క్రస్థితికి (ముక్తావస్థకు) చేరుటకు ఇచ్చ 

యుంచుదున్న వారలు, అనగా నీ (తివిధజనులు (క్రమముగా ముక్తి మోక్షము స్వాతం 

త్యరిమనం దున్న వారు. లేదా ఆ స్తితిలోం (బవేశించుట కిష్టపడుచున్న వారనియేని చెప్ప 

వచ్చును. ఇంక మిగిలినవారలు బద్ధజనులు. బద్ధులగు మానవులకు హితము నెతింగించి 

నాగలను ము కివూర మునందు (పజేళ పెక్రుడి కార్యమును సిద్దులు సాధకులు నగువారలు 
అంటి ౧ 

ముముత్రుజనుల సహాయముతో "నెర వేర్చవలయానని సమర్ధుండు నుడువుచున్నాండు. 

వర కే నిందక్ వనాటే | విర శే సాధక్ బోభావే। 

విర కే బద చేవవావే। ముముడు నిరూపణే 1801 ద 2 స 9. 
ఆం థి 

“విర క్తులు "లేళ సిద్ధపురుషులు సగువారలు నిందకులకు వందన మొనర్పవలయూును. 

సాధకులకు బోధ-గావింపవలయును. మటియు మముడులనహాయముతో నిరూపణముల 

మూలమున బదజనులను ము క్తులుగంచేయవలయును. పరతంత్రులను స్వతం(కులంగావింప 

వలయును” ఎప్వుడీకార్యము సభలకనొందునో ఆప్పుడే ఎల్లరకును పరమార్థలాభము 

కలుగును. మరియు నర దేహమాలకు సారకత లభించును. అనగా ఎప్పుడందజకును 

పరమార (ప్రా ప్రీయగునో (ఆందజతీకిని మోకము లేక ఫూర్ణ్మ స్వాతం క్యయ లభ్య 

మగుసో) అప్పుడు ఆభిలమనువ్యజా కికిని ఉద్ధారణమనను. ఈ మనుష్య జాత్యుద్ధరణ మే 

సమర్లుని సర్వో క్రమము చేయము.  ఎంతేదనుక నీ సార్వజనికోద్దారణమ జరుగదో 

బంక్ నుక (ప్రయత్నమును చేయుచునే యుండవలయానని సమద్ధుని యళ పొయము. 

ఇదిరోం మానవ జూత్యభ్యుదయనూనకు (నర దేహ్మపొ పికి) సంబంధిం చిన యత్న మునకు 

సగ్యో త్రమ'ధ్య్రేయమా, ఈ "ధ్యేయము (మానవోద్ధరణమ్యా (ప్రా పించుటకు యర్నోమా 

జరిగినంతన మానవేతిహిస మారంభమగునుః ఈ (పయత్న్న మెప్పటీనుండ్ జరుగుచున్న, 

మనుస్యు జాతి యీతిహాన మెప్పటినుండి యారంభ్లమయ్యెనో తెలిసికొనుట యసౌధ్యము. 

శాని వూనవజాతికి సరమార్షపొ ప్త (పూర్ణ స్వాతంత్ర్యము 
లేక ము క్రిలఖింపనంలే వణకు 

శానంరవణకు నీ యత్నము జరుగుదునేయుండును. అంతదనుక మానవజాతియేతి 



76 

వాస 'మేర్చడుచునే పోవుచుండును. ఇందు సందియ మావంకయులేదు. ఇంక నీ సర్వో 
_త్రమభ్యేయమును బూ ర్తిగావించుటకు (జన్ ద్ధరణకార్య మొనర్నుటక్సు సిణులగునార 

థి 
'లేయే యుపాయముల నవలంబింపవలరకూనని సమర్థం డుపబేశిలంచెనో విచారించి “తేలిసి 

కొనుట యవసరయు. ౪ 

౧౧. ల్లోకోద్ధ రణముగూర్చి మూ(డుపాయములు. 

సమర్థుండు తన దానబోధయందు సీదుల్కు  'సాధులు నగువారలు ముముతుుజనుల 

సహాయముతో బద్ధజనో ద్ధరణము -శీవిధముగ' గావింపవలయును? (సరతంత్రుల నుననుల 

యందు స్వాతం ల్యేచ్ళ నుత్పన్న పరచి వారల బంధనముల "సేవిధముగ _తెంపినేయ 

వలయును) ఆనువిషయమునుగూర్చి విస్తృతమగు వివేచనము నొనస్చెను. ఇదియే ఈ 
[గంథమునంగల వి శేషర్వము. ఈ విషయమునుగూర్చి నిరూపణము నొనర్చుచు 

సమర్థండు సమాజోద్ధరణమా (భోకోద్గరణము) నకె మూడు ఉపాయములను 'అెల్పెను, 

1. నీతిస్టాపనమా, 2 ధర్మ స్థాపనమ్కు రి, రాజ్యస్థాపనము. 

వారికథా నిరూపణ్ | నేమ న్త్రపణే రాజకారణ్ | 

వరాయేచే లక్షణ్ | లేహి ఆసావే |4॥ ద 11న ర్ 

సమర్థండు తన భాషయందు వీనికీనామముల నిడెను. 1 వర్తనలతృణము లేక నడ్య ర్ల 

నమా. 2 హెరికథానిరాపణము. 8 రాజకారణము. ఈమూడు ఉపాయములవలన"నే 

సమాజము స్వతంత్రముగ నుండును, చరతం[తమగు సమాజము నుద్దరించుటకు (నట్టతం 

(త్రము గావించుటక్సు సిద్ధ సిదులగువార లీ మూండుపొయమాలను అవలంబీంపవలసి యున్న ది. 

సమాజము ము క్రినొందేవలయును, స్వతంత్రము నొందవలయును. శ పరనూద్ధోప 
భోగమును గావింపవలయును” ఆశునభిలాషయున్న చో (ఆవశ్యకమున్న చో) సిద్ధులును 

సాధకులు నగువారలు ముముమువుల (స్వాతం ల్యేచృకుల) సహాయముతో నీ నమా 

డుసాయములను గూర్చియే యోజన (స్టాసన్స గావింపనలయును. ఈ కార్యమునందు 

సీదులకును సాధకులకును లాభ మేమియును లేదని భావింపయినదు. ఈ కార్య్వమునలన 

నమాజహితము గలుగుట యటుండ సిద్ధ సాధకులకుంాడ పితముగలదు. నవమాజము 

దుఃఖితముగనం, పీడితమునను, (త స్తముగను, విపన్నముగను, బదముగను నుందడుట 

గాంచి సీదుల యంతఃకరణముగూడ దుఃఖితమగును. తాత్సర్య మేమును సమా జదుశఖును 

వలన సిద్ధులకు సైతము 'ఖేదయ కలుగును. కావున నమాజముయొక్క_ దుఃఖవిమోచన 

మును కావించుటవలన (సమాజమును బంధనము క్రీ కిగావించుట వలన్ఫ సిద్ద ప్రుదుషులకుల 

గూడ సుఖము కలుగును. ఇందువలన సమాజమూ నుద్ధరించుట సిద్ధుల స్వతః సిదముణు 

కర్తవ్య మెయున్నది. ఇంక నీమూండు ఉపొయములనుగూర్చి -జేరోవేరుగ విజేచేనము 
నొనరిం చెదమా, 
నల ల! 
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(1) నీతి స్థాపనము__ వెన. జెప్పబడిన ఉపాయములలో మొట్టమొదట పీతి 
స్టాపనమాు జరుగవలయును. బద్దజన సమదాయమునందు నీతి యత్యంక యుగ లోపించి 
యుండును. స్వధర్మము, భూతదయ, ఆక్క జ్ఞానములను వారు బొత్తుగ మజచి 

యుండుట యటుండ నింద, ద్వేషము, అనీత్తి అనాచారము, ఆలసత్వమ్ము కచటన్తూ 
కలఛాన్సూ [కూరత, పిటికిడనము, పొపషండగుణముు' _పౌపము, దురాళ మున్న గుదురుణము 
లతోగహడిన వికటావరణము వారి"పెని ఆవరించుకొనియుండును. ఈ యావరణమాను తీసి 
నై చుట (ఈదుర్దుణములను దూరపరచుట్స నీతియొక్కపని. నీతీస్థాపనవలన మలినవృత్తులు 
వినులములగును. మటియు, మనుష్యులడాత్మసంస్క్రరణ (తనయాద్దరణ) మారమునందుం 

దన్మయడగును. సిద్ధపురుషుల (నద్దురున్సి యుప జేశమువలన మాయాజస్య ములిగు సత్త 

రజ స్రమాసణయులలోో "నేది గా రివ్యూ మో యేది త్యాజ్యమెో విదితముగును. ఆనంకరము 

ధయ ద్దారణకార్యము కాలవ ఆకు బూ రియెనట్లు (గపీంపవచ్చును. మనుష్య ౬ డెట్లు 

సంచిన నట్టువంగును, సీతివై పాతని 'రిప్పినచో నందే. మగ్ను 6డగును. ఆవినీతియందుం 

ట్రవేకపెట్టిన న నంజే నుస్న (డసను. ఈ విధముగా సమరుండు చతురులు, మూర్చలు 

కువిద్య, నునిద్య, స త్త వ్రగుణమ్యు తమోగుణములను గూర్చిన నిరూపణము డ2 స2 లో 

నోనరిం చెను. ఆజ్ఞులము నీతియనెనేమియో “తెలియదు. కావున అజా లవలతృణులంగ నుందు 

రనుటలో నాళ ర్యము లేదు. ఆజ్ఞ ఆజుల నుపదేశమశ్చే సంస్క_రింపవ'లెను. జ్రానలవదుర్వి దస్గలగు 

అనాంమన్య సండితవర్ల మింకొరక కొటిగలచు. వారలకు (శ్రీ నమర్గస్వామి చదివిన మూర్దులని 

క్వీరి టను, వార'లెన్న €టికిని నీతీచే నసంస్క_రింప6ంబడరు. భర్త ఫవారియు జజ్ఞానలవదుర్వి 

దగ్గం (బహ్మోాపి న రంజయతాొఅ నెను (జ్ఞాన లవదుర్విదగ్గుండణ నరుని (బవ్మాయెనను 

రంజించంజాలండుం వా సవమునం దెట్టి తెలిసినమారులను సంస్కు_రించుట గొెప్పకడిన 

కార్యమా. ఈ మనుష్యులు బహుుశుతులును, వ్యుత్పన్నులును నై "సె యుందురు. (బవ్మా 

జ్ఞానమునుగహార్చి గొప్పగొప్ప విషయములను జెప్పుదురు. కాని కాము (క్రోధ మద్కమోహ్మ 

సొక్సర్క దంళ దురాక, అహంకారముల (తిప్వులకు లోంబడియుండి తమ ధర్మమా నే 

నిందగావించుచుంధురు. భ_క్రిమార్దమాను విచ్ళేదము నొనరురు. భూతదయను మజచి 

పోవుదురు. వారలు స్వయనుగ నిట్లు చేయుటయే గాక ఆజ్ఞల చేసాడ చేయించుచుందురు, 

ఇట్టి తెలిసిన (చదివిన మూర్దులకునైతము -నెతికశిమనొసలపట సకల సమాజోద్ధరణ 

దృష్టితో అత్యం తావళ్యక మెయున్న ది. ఈ (పకారముగ మూర్లులక్క “తెలిసిన మూర్హోలకు 
చై రికకక్ష నొసట, మజీయు నాశికకొఅకు సంస్థలను స్థాపించుట పరమార్థ్యపాప్తి పికి 

శక సమా జోద్ధరణమునకు (పథ మోపాయమాు, 

(2) ధర్మ స్థా పనము _- ధర్మమన నిచ్చట పర మేళ్ళరుని యుపాసనమా లేక భక్తి 

యని శాత్చర్యము. భక్తి తొమ్మిదివిధనలు గలది. వీనిలో తోొమ్మిదవదగు 'అత్మని వేదన 

భక్తి ్రేష్యమైనది. అనగా నిదియే (శ్రేస్టమగు ధర్మము. తక్కిన యొనిమిదినిధమాలగు 
బా వాన wr Tr శారా + 
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నుడువుచున్నాండు. ఈ ప్రకారముగ రాజా పరమేశ్వర యాప్రండు. రాజ్య సంస్థ జేర 
'మేళ్యరుని యధిహైనము. ధర్మమునకును, నీతికిని సహాయము సొనరించుటయును స్వయ 

ముగ నదిగూడ ధర్మముయొక్క_యు,. నీత్రియిక్క_యుం దోజ్చాటు (నహాయముతో 
నఢడచుటయును నీ రాజ్యనంస్థయొక్క_ ముఖ్య కార్యములు. ధర్మనీతుల యుద్దేళ ము పర 

మాగ దవా పీ పియని మొదట నుడివియున్నారము. కావున రాజ్యనంస్తయొక ముఖ్య 

“హేకువుసాడ పరమార్థ (పాప్తియే కావలయును. పరమార్థమా ము క్రి మోత్నము 

(స్వాఠంత్యము) అనునవి నునుష్య జాతియొక్క ఉద్ధారణమునుగూర్చి చప్పంబడునవి 

యను విషయమును ధాన్యమునం దుంచుకోనవలయును, తాత్పర్య మేమన, ఎప్పుడు 

మానవనమాజము పరనూర్థ లాభము కొటికు యత్నింపసాగునో ఎప్పుడది పారతం త్య 
మను జాలము (వల నుండి విము_క్టీ నొంచుటకు ఉపాయమును -గావింప నారంఖించునో, 
ఆప్పుడు దానికి నీతి ధర్మమూ, రాజ్యము అను నీ మూండు సంస్థల ఆక్రయమును గై కొన 

వలసి వచ్చును, ఈ సంస్థల యాధారముమోందనే మనువ్య సమాజము నెతిక్క ధార్మిక, 

రాజకీయ స్వాతం త్యములను (వర్గ స్వాతం త్యమును "లేక 'వెరాత మను (ప్రాప్తి 

గావించుకొనును. 

౧౨ ప్రూర్యో క్ర క్ర సంస్థల నెట్లు స్థాపింపవలయును? 

సమర్గుండు పరమార్థ (పొ పీ పీకి సం, ధర్మ, రాజ్యసంస్థ లావళ్యకమని మొతేమ్లు 

నుడివి యంటేటితో నూజుకొని యుండలేదు. ఆతడు పరోచకారబుదితో సమాజోద్ధర 
ణము నొనర్చుటకు ఈ సంస్థల చెట్లు స్తాపింపవలయునో డానినిగూర్చి గూడ విసార 

పూూర్యక ముగ ఏవరిం వెను, (1) సీతిసంస్థ: య సిద్ధులగు వారలు ఏకా ౦తే వాస వూర్యకముగ 

లోకనముదాయమును (పోవుపజచి యసుభవముతో తమకాలముయొకొ... వొ _స్రవికమగు 

నెతికదళనుగహర్చి విచారము గావింపపతయుంను. ఉత్రమ గుణములను నంపాదించి లోకు 

లకు నేర్చవల యును మతీయు తమ సముదాయమును ఊఉ త్రరో _తీరముగ వృద్ధి నొందింప 
వలయును. నముదాయనులొని మనుష్యులకు యోగ్య తాను సారముగం బనుల నప్పగింప 

వలయును. మటీయు వాగలలో నేపురుషుండు నన్ని ధియం దుంచుకొనుటక్ష యోగ్యం 
డుగ నుండునో ఇానిని సన్ని ధియం 'దుంచుకొనవలయును. ఎవండు దూరముగ నుంచుట 
కరు (డో వానిని దూరఫుం బనిపె నంపవలయ్యను. జన'మండలులను (సభా సమాజము 
లను) నిర్మించి వానిలో భూతదయకు నంబంధిం చిన వీజారోపణమును గావించినచో నీతి 

స్రావనము కాంగలదు. కారణ మేమన, క్ఞానరూచముతో చెల్ల ర యంకఃకరణములు నమా 
నముగా నుండునుగదా |! 

ఈ జ్ఞానము నేమ స్తభూ తములయందును (జీవుల యందును) ఏక'రూపముగ నుండుట 
కతన సమ_స జనులను ఆత్మ తుల్యులుగ భావించుట మనుజుని నహజ ధర్మ "మె యున్నది. 

నీతి సాషపనమును గూర్చిన యత్యేంత నూక్మునుగు నీ విధిని ఇచ్చట మేము వినరించితిమి, 
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రిక్ 

“కలిసికొని యనుప్వింపవలసియున్నది.. బాధ్యత యంకగాలేని రెమ్ ముసురు. నలురు 
న్య కల మనన్సులనో చేతి క్రిందికిం "దీసీకొనినందు వలన లాభ ెదియునులేదు. మ్వా 
శ్కార్యముల సిద్ధి నిమిత్తము "పెక్కుమంది మసోగతముల ెజుంగచ్అంయును. 

జేణే బహుతా సఘజే భ క్రీ | వేహేరోకిడీ (పబోభళ కీ | 
బహుతాచే మసోగత వోతీ | ఘేతల్ పాహిజే॥! 87] ద 12న 1 

సిద్దులయందు (పబోధళా క్రి (ఇతరులకు బోధ గావింవెడి ౪ _క్ర్రి యున్కు వ కృత్వ 
ట్ కియాను నుండుట ఆత్యం తావళ్యకము. ఎంకదనుక నీళ కి కలుగదో ఆంతదనుక 

"పిక్కు_నుందియొక్చొ. మనస్సు లాతని చేతికివ చ్చుట కశినతరము, కాదుకాదు. ఆసంభవము. 
నుతియు వారల నునోగతము ( "నెటంంగంజూలక పోయినచో సమదాయములో కలిపి 
వారిని ట్ర కలలో నెట్టు ఆఅన్నయింప. జేయగలరు? ఈ కార్యమునందు మిగుల ఆతురత 

(తొందర ) గాడ జెందంజనదు. తొందరపడినచో ఆనీతీమంతులును ఆధార్మికులాన, 

స్వార్ధలును, బద్ధులును నగువారలవలన విఘ్నము వాటిల్లుట కవకాళము గలదు. ఈ విష 

యమును మేము పెన సెతము నుడినియున్నారము. దాసభోధయం దీవిషయమునుగూర్చి 

యన్ని టికం కు నధికమగు వివేచనము గావింపంబడియున్నది. ఈ ధర్మమే ఈ (గ్రంథము 

మొక్క. ఆలోచ్య విషయము, మేమిచ్చట సంశ్షేసముగ వివరించితిమి. అధికమాగ 

"శిఖుంగవలయునను నుత్కుంఠళగలవారలు మూల, గంథము "నే మననము -గావింపనలయును. 

లి రాజ్యసంస్థః = ఈ సంస్థను స్థాపించుటయందుంగూడ సిదులకున్సు సాధుల్కు నిస్పృహలు 

మసహాఫురుషులకున్సు నీతి ధర్మ సంస్థలను స్టాపించెడి విషయమునందు వారికెంత బాధ్యత 

గలదో ఆంత కరన బాధ్యతలు గలవు. ఈ కార్యముకొజకు 'సాధువులు మిక్కిలి గొప్ప 

సముదాయ 'మేర్చరుసవలసియున్నది. మటీయు చానిని దృథఢవూర్వకముగ తమ యాధ్గీన 

ముననుంచుకొని యెల్ల పుడు క_రవ్యమునందు తత్సరత్వము నాంచవలనీయున్న ది. కీ 

సమర్గుం డీవిషయమునం దిట్లు నుడువుచున్నాండు. 
ఖి నము ఏవ పాూహీజే మోళఠా | తరీ తనావా అసావ్యా బళకటా | 

మఠ కరూళకొతాఠా | ధరూడ్ నయే ॥ 22 ॥ 

గొప్పు సముణాయమును దృథఢబ్రార్వకమాగం దన యధికారమునం దుంచుకొనవల 

యాను "గాని మనికి లి నమ్మకమును, విశ్వాసమును వ్మికామమును గలిగెంచి సముదాయ 

ముతో ప౦ గోనుచుండవలయును. ఏలయన, సముదాయము "నేర్పజచి డాని పట్ల (ద్రోహ 

చింతన గలిగయుండయినదు. అట్లు గావించినచో పరస్పర విజ్వేష మాదయించును. 

పూరోసు క విధముగ దోషరహికమగు సముదాయ మేర్పడల నే పరమార్థ బుద్ధి (మోక్ష 

బుద్ది తత్ కణమీ జనులలో జూగ త్త నొందసా గును 

౪ కాయో ఠాంయయా ఉదలణ్డ్ తాబే। మనువ్యుమ్మాత్ర్ తితుకే రనోటబే। 

చహుక జే ఉఊదణ్ణ్ లావే | పరమార్థ బుద్ధీ ॥ 97॥ ద 15 న2 

*ఆత్మవత్సర్వభూ తేషు యను నూ _క్షషనుసారమాగ సమస్త జనులను సమస్త 

సమాజములను, సకల కా ష్ట్ర్రములను ఆత్మవలె “భావించుటయే రాజకీయదృష్టీ తో ఆపరా 
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మార బుద్దిగియె యున్నది. ఈ బుద్ధి నయ దాయమునందు బద్ధజన సమాజమునందు సంవూార్హ 
ర్యా గమునందు (పకాశిత మె. దృథమై నంకన నీతియొక్క_యుు, ధర్మము యొక్క. 
సంస్థలు రత్నీంచంబడును. ఈ (పకారముగ నముదాయ వ్యా ప్ని గావించుచు కస్యనిహ్హ 
రములను (డక్కా_ ముక్కలను) సహించుచుండువాండు చూచుచు చూచుచుండగ నే 
భాగ్యశిఖరముమోది శెక్కి_పోవ్రుచున్నా (డు (పరమార్థము నకు చేరపోవుచున్నాయు,, 

వ్యాప ఆటోప కరితీ | భకే చపేపేసోసిరీ | 

తేత్సేపాజీ నదేవ్ హోతీ | చేఖక చేఖతా॥ 7॥ ద 15న రి 
“టాకీ సహీసోచేవతాహోయ్? అను సామెకగూడ నీ యరమునం గలదు. 

నులె 'చెబ్బలవలన తరిగి తరిగి విగహము నిద్ధమగుచున్న ది, ఆప్పుడే దానియందు బేవతాత ళు 
మేశంచును. 

కష్టపడనిచో భలము లేదు. చేయకున్న "శీదియాను గాదు. రాజ్యము స్తాపింకు 
కున్నచో నీతికిని ధర్మమునకును రక్షణము లభ్ఫింపదు. సిదులును, సాధకులు నగు పరల 
స్వాతం్యల్యేచ్చగల (ముముత్తువులగుు జనుల సహాయముతో రాజకీయ సముదాయము 
నిర్మింపవలయునని (శ్రీనమర్హుం డిట్లు చాసబోధలో 6 జెప్పియున్నా (డు. “మానవుడు తన 
దేళయమనకు రాజుగంగాన్సి రాజ పతినిధిగలగాని యాన్న వాని య్మాశోయమను బడయనబ 

"యును ఆశ్రయరహీతముగను ఏకాంగిగను నుంట మేలుగాదుో 
సమర్థాచి నాహి పాఠీ | తయాన్ భలతాచకటీ ॥ 801 ద 16 స 10 

“సమరుండగు పురుషుని యాశ్రయముతో నుండనివానిని సాధారణుండగు మను 
వాండుగూడ మీలిమివేయును. ఈ (ప్రకారమాగ శాజ్యసంసను సాపించుట నీతిమంతుల 
కును ఛార్మికులగు నీతలకును అనుయాయులకును పీక దాయకం యున్నది. ఈ నంస్థ 
యొక్క. సహాయమువలన జీవాత్మకు పరమాత్మతో సాయుజ్యత (పరమార్థము మోతను , 
ము క్రి లేక స్వాతర్శత్యత) లభియించును. 

పరమా రీతో రాజ్యధారీ | పరమా ర్లీ నాహీ తో భికారీ । 
యా వేరమూర్థాచీ సరీ | శోణాస్ *్యాb 128॥ ద1న9 

ఎవ్య(డు పరమార్థియో ఆఠండే రాజా, మజియు “నెవ్వని యొద్ద పరమార్థము కేదో 
యారచే భికాం (భితకండు ఆ వ్యర్థ జీవి, ) ఇట్టి పరమార్గమును దేనితో నుపషమింపన గునుళి 

౧౩ దానభోధయొక్క_ విషత్వమ్యు, 
" చాసబోధయం దొక' విశేషము గలదని -మేమిదివరకు నుడివియున్నారము, ఈ 

(గంథములోని వేదాంత సిదాంత నిరూపణము సమరుని కాలు మహారాష్షి పరినిత్రి కను 
కళూలముగ6 జేయబడినది. మీహారాన్ట్రముయొక్క య్ సమయపుటవసయముదు ఏ ధమగు 
నిరూపణము ఉ చితముగన్ను ఆవళ్యకముగను కూపయోగకరముగను స్ండెనో, ఆ దేవిధ 
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శ తాస్టమునందు సమర్దునికి అ నావళ్యకముగం “గాన్పించెను, కావున, నీ గ్రంథమునందు 
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స్థాపించి సమాజనూను పరమూర్గమార్గమునం దన్వయించజేయుటకు నిళ్నయించుకొనియెను. 
ఈ నిశ్చాంయమునకు మూ ర్రిమంతమగు ఫలమే ఈ దాసబోధ్మగంథము, 

౧౫ సాధారణరీతిగ, వివేచన పద్దతులు నాలుగు. 
మూనవ సమాజము 'వేలకోలంది సంవత్సరములనుండి విడువక యొసరించు నభ్యుదయ 

యత్న ము చిదితోరా బహునిధముల నిర్ణ యింపవచ్చును. 1 పలువురు శా స్ర్రజ్ఞాలు నమూ 

జనునకుం గల (ప్రావీనాధునములగు నితిహాసములను విచారించి సమాజ చరిత్ర మివిధముగ 

నుండిరయుండునని నిర్ణయించుచున్నారు. ముందీనమాజమ పొందగల మార్పులను భవిష్య 

ఇన్చర త మువలన “సఅుం౦ంగనగును. భ విస్యత్తును దొలుత నుడువురు ఇతిహోసకుల పని -గాద్మ 

ఈ పద్ధతినే యితిహాసపద్ధతి (8181021021) యందురు. 2 శ్యాన్ర్రక్ఞాలు పలువురు 

రనుత్ని ంచి ననూజ మేరూపమును జాల్చుచున్నదో నిర్ణయింత్రంరు. ఆంతీయగాక యా 

సమాజము ఏకస త్తాకముగనుం డెనో బహుజన సత్తాకముగ నుం జేనో చాతుర్వర్శ క్ట నియ 

నూనుసారముగ నడశెనో జాతియంటె ఉంటెనో విమర్శించుచున్నారు. ఇదియె శారీరక 

శుద్దతి (Morphological) అందురు. కీ కొందరు త _క్వజ్ఞాలు నమాజ మేరూాపము 

'బాల్చినను పొటింపక దాని చరిత లక్షణములనే నిర్ణయించుచున్నారు. దీనిని లాతణిక 

వద్ధతి (Physiological) ఆందురు. క సమాజ చరితము శరీర లతణములవై ఫు ధ్యాన 

ముం చవలయునను నియతి లేనిది నాల్గవ పద్ధతి. సమాజ దృక్పథము గమనించుటయే యా 

పద్ధతికి లవణము. ఇందు సమాజము నడుపు ఆక్క చాలక మొస్పే ముఖ్యముగా గమ 

నింతురు గాన మొదట అక్క స్వభావము రూపమా కార్యమా, అంతిమ హతువులం 

ఉర్చిం చి ననూజ లత్మ్యుమును (గహింతురు. ఇదియె ఆత్మిక (తాత్విక లేక వై 'వేకిక వద్ధతి 

(Vsycholcgical or Philosophical or Rational) యందురు. ఈ చాల్లు పద్ద 

తులలో సమర్థ్థండు జేనిని న్వీకరించెనో విచారింతము. 

౧౬ ద్దానగోధలోం బాటించిన పద్దతి. 

ఈ నాలుగు చద్దతులలో  నాల్లివదియగు ఆత్మిక పద్ధతిని శ్రీ సమర్ధుడు తన 

బాసబోధలో స్వీకరించెను. యూరఫులో. ్లైగల్, “పాగల్ మున్నగు రర్త్వవే క్త 

వీభదతిాసీ యనాసరించిరి. తత్వ'వే త్తలంద త్రీవదత్రి నామోదింతురనుట సత్యము. మానవ 

బాత్ ఆత్మ సె సర్వ వీధములి నాధారపడియున్న పుడు ఏ విధ"మెన సంచలనమా నేని ఆత్మ 

దృస్టిత్6 వియటయీ. యుచికము. ఇతరవిధములంగూడ యోచింపవచ్చును గాని 

దబూనవజాతియొక్క_ ఆంతిమ హేతువును గమనించినచో తాత్త్విక వద్ధతియే పర్మిగహించ 

దగినది. మొదటి మూండు పద్దతుల నామోదించిన శాస్త్రాలు సమాజము యొక స 

యత్నమా, నుఖవృద్ధి రాజిపురషుల సుఖసాధనముంనై యున్నదనిరి. బస్తీ వంటి యితి 

భూీిసబాలు, రాజనీతిజ్ఞాలు రావ్షీ్మియుల గుణముల
ను వృది నొందించుటయే రాజ్యస్థాపన 

యుక్ళొ. ముఖ్ దేశమని వాకీొనిరీ. పొళ్చాత్యే థోధకులు నుహ త్తరమ
ా ఆవ్యాహరేమో 
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శ్రి రామచం[ద పరబహ్మూణే నమః. 

ఆంధ్ర దాస బోధ. 
మొదటి.దశకము. 

అ Ye: 

మొదటి సమాసము -- (గంథారంభ, నిరూపణము, 

శ్రీ) సమర్గరావుదాసులనారి సన్ని థికింజేరి |క్రోతలిటుల (బగ్నీం 

చరి, స్యామిగా | ది యే గంథము? బ్రింజేయేవిషయములు ఇప్పంబడి 

యున్నవి ? ఈ గ్రంథము నాలించుటవలన గలుగు ఫలములెవ్వి ? 1, 
సమర్ధులిటుల నాజ నొసంగిరి. ఈ |గంభనాముము చాసబోధ. కందు 

గురుశిష్య సంవాదముగలదు. ఇంతియగాక యిందు స్నష్టముగాం 'జెలియు 

నటుల భక్ కీవార్లము నుడువంబడినది 2. ఈ |గంథమునందు? దొమ్మిది 

తెజంగుల భ్ స్తు జ్ఞ్వనవై_ రాగ్యముల లకోణములు ఏశేషించి అధ్యాత్మ 

నిరూప ణము చెప్పబడినది కె, మనుష్యుండు భో ర్ల క్రయాగమువలన సీశ్వరుని 

నిక్చయముగోం (బాపించునను శ నంగ  మాగంథమునందుం "డెలుపంబడినది 4. 

ముఖ్య భ_క్తి శుద్ధజ్ఞానము, అత్మస్థిత్కి శుద్దోపదేశము, సాయుజ్య ము క్రీ 
మోక్మపా ప్ల్రీ శుద్ధస్వరాప! పము, పేచవాస్థక్క అలి  స్టత్క _ముఖ్వదై నము, 

ముఖ్య|బవ్మాము, “వశివులు (జవాతృషరమాత్మల్ను నానామతములు 

మున్నగు నంశేములనుగుజించి యా (గంథమునందు _సిద్ధాంతేము గావింప6 

బడినది. మజీయు నిందు గనేనుిఅనున "జెద్దియోాయదింగూడ వీవరింపంబడీ 

నది, దె. ముఖో్యోపాసనము నానావథములగు కవితారీతులు, సొనావిధచాతుర్య 

ములు వమాయయొక్కయుత్స త్రీ పంచభూతములు, వానీ క _రృృత్వము 

మున్నగు విషయముల లకుణములన్నియు నిందుంజెస్పయడినవి 5 _ 11, 
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(గంథారంభ నిరూపేణము 

వ్యర్థదోపషము లాపాదించు నా దురాత్ముండును దురభిమూనియునగు 

పురుషుడు మత్సరకారణముననే యందులకు సాహసించును. వాని 
హృదయమునందు అభిమానమునుండి మత్సరమును, మత్సరమునుండి 

తీరస్కా-రమును జనించుచున్నవి. ఆవలం (గోధవికారము త్వరితముగ 

నుత్సన్న మగును 22 __ 28, ఆ మనుష్యుడు “అహంభావకారణముననే 

మలినాత్ను.జై కామ కోధములతో సంతప్పు (డగుచున్నా లొడనునది 

ప్రత్యృతముగనే కనుపించును 24. కామ్మక్రోధములకు లోయిడియున్న 

వానిని యోగ్య డని యెటుల నుడువుదుము? చమాడుండు. అమృతమును 

సేవించినపిదప రాహువు విష్థుని చృక్రధారచేం జంపంబడెను ((0+వ ఎనవువలె 
నంతరంగము కొలుషితమై  మలినమనస్కు-లై యుండెడి మనుజులు ఈ 

యమృతతుల్యమగు (గంథమునుండి యేమ్యత్రపు లాభమును బొంద 
జూలరని భావము) మంచిది. ఇ నిషప్పుడీమాటలను గట్టిపెట్టుదము. 

ఈ గం థసారమును ఎననికెట్టి యధీకార మున్నవాండటుల (గ్రహించును 

కాని అభిమానమును విడనాడుట యన్నింటికంచెును మంచిది 25 __ 26. 

అయ్యా ! ఈ (గ్రంథమునం 'చేమున్నదని తొలుత శ్రోతలు ప్రళ్నించిరి 

గావున దాసినంతను సంశ్నీ ప్పరీతిగాం జెప్పుట జరిగినది 27, ఇంక నిప్పుడు 

(గంథమునందలి యంశము నాలించుటవలన గలుగు ఫలములను చెలుపు 

చున్నాండను, మొదట సీ (గ్రంథ [(శ్రవణమువలన (శోతల కాచరణమునందు6 

దత్త ఇముననే మార్స్పుగలుగును,. మజీయు సంశయమూల మొక్క-నారిగా( 

బటొపంచలై పోవును 28. సుగమువుగు మార్లము లభించును, దుర్గమము 

లగు సొధనములవలని యావళ్యక ముండదు, సాయుజ్యము క్తి 

మర్మము సహాజముగనే విశదమగును ౨9, ఈ (గంథము నాకర్ణిం 

చుటవలన అజ్ఞానము, దుఃఖము, (భాంతి నాశనమగును. అటులే 

ఫీసఘుముగా జ్ఞాన మలవడును 80. యోగులయొక్క-  పరమభాగ్య 

ముగు వైరాగ్యము (వా _ప్రించును, వివేకసహితమును, యథాయోాగ్య 

మును, జాతుర్యమును నగు జ్ఞానము కలుగును క8ి1. (భ్రాంతులు 

గను, అవగుణులుగన్కు దుర్చతణులుగను నుండు మానవు లీ గంథ 

మును బరీంనుటవలన సలకుణు లగుదురు. ద్రింతీయగాక ధూర్త 

లును 'తార్కి-కులున్కు నిచతణులును నగు మనుజులు అవసరమగు 



జాసబోధ ద 1-8 

నంశముల వివేచింప నారంభించెదరు కిల్లి. అశద్ధగలవారలు (ప్రయత్న 
శీలు రయ్యెదరు. పాపులు తమ దురంతము నంచీకొని పశ్చాత్తాపము 
నొందెదరు. భక్సిమార్షమును నిందణకేయునారు దానినే కొనియాడ 

దొడంగుదురు లికి. బద్ధులు (సంసారసంబంధులగు మనుజులు మో, 

మును గోరువారలగుదురు, మూరు లతిదతులయ్యెదరు. మణియు భక్తి 

విహీనులుసై తము భ కిమార్లములోనం (బవేశించి మోకుమును గడించె 
దరు లిక, 'ఈ (గ్రంథమును బదువుటవలనం 'బక్కు- ల దోష 

ములు నాశనమగును. పాపులు పావనులయ్యెదరు. మజియు నీ (గంథ 

(శవణమా(తముననే మానను లు త్తమగతి నొండెదరు లర. దేవాబుద్ధిజ 

ములగు "పెక్కు-తెజుంగుల వమోసములు, సంజేహాపూ ర్లములగు నా 

(భ్రమలు సంసారమునందలి సమస్తోద్వేగములుు నీ (గంథము వినుటవలన 

నశించును శీ6. దీని ఫలశ్రుతి యిట్టిడి. ఈ (గంథాకర్ణ నముకతన అధ్ధో 
గలి నశించును. ఇంతియగాక హృదయమునకు వ్మిశాంతియు సమా 
ధానముగూడ సమకూరును శీ7. బ్రంతయేల్క యెవనిభావ మో (గంథ 
విషయమున నెటులుండునో యట్లు ఫలము నీద్దించును (యాద్భకీ భావనా 
యస్య సిద్ధిర్భవతికాదృకీ) మాత్సర్యయుతున కీ (గ్రంథమున మత్సరమె 
లభించును కిరి. 

ww ఇళ్ళే క ద 

రెండవ సమాసము _ గణేశ స్తుత్తి, అ 
శ వ్యాన లలో 

ఓంకారస స్వరూపా! సర్వసిద్ధి ఫ సలప్రదాయకా! అజ్ఞాన భాంతి 
చ్చేదకా! బోధరూప గణనాయక! సీకు నమస్కారముల నొనర్చు 

చున్నాండను 1, నాయంతఃకరణమునందు విరాజిల్లుము. మజియు 

నెల్లపుడు సమ_స్టవిభముల నావాసమొనరింపుము, నీ కడకంటి చూపుల 

నుండి నాపయి దయారసము (ప్రసరింపజేసి వాక్యళూన్యు(డనగు నాబేం 
బలికింపుము. నీ యన్ముగహాతిశయముననే జన్మజన్మాంతర సంబంధమగు 
(భాంతి తొలంగిపోవుచున్నది. విశ్వభతకమగు కాలముమై తము సేన 
గావించుచున్నది తి. నీ యన్నుగవాము [పసరించినంతనే పాపములు విఘ్న 
ములు గజగజ వడంకును, నీవీరువిన్నంత నవి సుడివడీ తిరుగుచుండును 4. 

ఇందుచేతనే స్వామి ! నిన్ను విఘ్నహరుండని యనుచున్నారు. మా 



గణేళన్సతి క్ 

వంటి దిక్కు-లేనివాండ్రకు సీవే సాహాయ్యకుండవు 5, మంగళనిధియగు గణే 

శ్వరునకు నందనములొనరించి లేశార్యమునేని చేయయబూనినవో సమ స 

సిద్దులును జేకూరును. ఎట్టి యాటంకములేని పొడసూపయాలను 6, అతని 
నామము స్మరించినతోడనే హృదయమున కింతయనరాని నిలుకడ 

లభించును. మనస్సు ఇతరములగు సమ _స్తేంద్రియములనువిడచి కేవలము 

'నేతములలోనిశే తెంచి నివసించును. అన్ని యంగములును గుంటువడి 

పోవును. అన్ని యిందియములపట్ల విసరణము కలుగును 7, 

గకీశమూూ ర్రియొక్క- సగుణకూపము మిగుల సుందరమును, 

మావాదాయకమునై యున్నది. ఆతండు నాట్యము గావించినవెంటనే 

'వేలుపులందజును స్తబ్ల్యులె పోయెదరు 8, ఆయన యెల్లప్పుడును మద 

ముతో నిండియుండును. ఆనందముతో. దూగుచుండును. సంతసముతో 

స్యువ్రసన్నముఖుండై_ యత్యుల్లాసియై యుండును 9. మనోహరమున్యు 

సూలమునగు. నాకారముగల వినాయకుని భీమమూక్సి మహాప్రచండ 

మైనది. ప్విస్టీర్షమును సమున్నతమును నగు నాతని మ _స్థకము విశేషించి 

సింధూరచర్చవే నొప్పారియున్నది 1 నానావిధములగు సుగంధముల 

సీను పరిమళము ఆతని గండస్థలమునుండి (మదజలరూపమున) జారి పడు 

చున్నది. (భమరగణమచట గుంపులుగుంపులుగC గూడి రుంకారము 

లొోనరించుచున్నది ౯ |. శుండాదండము సరళమై కొంచెము ముడుచుకొని 

యున్నది. కపోలములు కాంతిచే నిండారి చూడందగియున్నవి. అధరము 

మిగుల బొడవుగానున్నది. తణతేణమునను దీళ్ల మగు మదరసము 

చుక్కొ-లుచుక్క-లుగా జారిపడుచున్న టి 12. పదునాలుగు విద్దాలకు వేలు 

పగు నావేలుపురాయండు తన చిన్ని కన్నులను మాటిమాటికి గదలించు 

చున్నాను. మృదులములు నశాలములునగు నాతని చెవులు పళహామని 

(మోగుచున్నవి 1కి. రతనములుెక్కి-న కిరీటము ధగధగమని యతేనితలషపై 

మ్హమెణయుచున్న ది. దానినుండి “సెక్కు- లెజుంగులగు కాంతులు (పకాళశ 

వమూనములై వెలుగొందుచున్న ప. చెవ్రలకుగుండలములు ఏిరాజిల్లుచున్న వి. 

* శయినిజెప్పిన యేడుపద్యములభో గణిసుని నిర్ణణరూప వర్గ నముగలదు. ఇంక 

ముందు సగ్యణనర్షనము వచ్చును, 



గి కానళోథ దం కక 

వానిపయిని చాపిన నీలవుణులు కాంతులను వెదజల్లుచొన్న ని 14. దృుభము 

ను “శ్వేతములు నగు దంతములకు మణులు బంగారముతో ం జేసిన 
కడియములు తొడుగంుడియున్నవి. ఆ కడియముల క్రింద జిన్న్లచిన్ను 
బంగారు రేకులు (పకాశించుచున్న వి 15. మెల ల్ల మెల్ల ౫ దొండము 

కదలుచున్నది, దానిపయిని సర్పము చుట్టవలెం జుట్టుకొ నియున్హుదిః 

చిజుగంట మందమందనినాదముతో (మోగూచున్న ది is. ఆయనను 

నాలుగు భుజములున్నవి. ఉదరము (వేలాడుచున్నది. ఒకవీతాంబరయును 

ధరించియున్నాండు. తొండముపె నున్న పాము మాటిమాటికి బుసగా "ట్టు 

చున్నది 17. అది పడగనాడించుచు నాలుకలు ముందునకు. దీయు-మెః 
జుట్టు చుట్టుకొనియున్నది. మజీయు గణేశుని నాభికమలముం బయింకిం ఎగ 
నెత్తి న యాపాము తీ వదృష్టితోం జూచుచున్నది 15, పలు తెణం౧గాసటగు 

పూవుదండలు సర్పముచేం జుట్టంబడయున్న నాభిదనుక వుడలో “నేం 

బడియున్నవి. ఆతని హృదయకవులము మోద మణులుచెక్కిన సత 

మొకటి |పకాశవంతముగా నలరారుచున్నది 19. గం డగొడ్డలి, "తామర 

పూవు రెండుచేతులయందును విరాజిల్లుచున్నవి. వాండిగలదియు. భభ 
మని మెజయుచున్నదియు నగు నంకుళ మొకచేతియందును వేళణోొనొ నీతి 

యందు ఉండ్రాయియు. దాల్చియున్నా (డు. వి'ఘ్నశ్వురునకు ఉం(ఇకాౌంరు 

"పె నంతయో ప్రీతి 20. నటననాట్యకళాకొశలములను  వెల్లడించుచు 
వినాయకుండు “పెక్కు తెజుంగుల నృత్య మొనరించుచున్నా (శు, 'తొళము 

మృదంగము మున్నగు వాద్యములు (మ్రోంగుచున్నవి. ఉపాంగాయుట 
రుంకారము దిక్కుల నిండిపోవుచున్నదిశ490. ఒకనిముసమేని వినా, వు 
కునకు స్థిరబుద్ధిలదు. చపలత్వమునం దాతని స్యగగణ్యుునిగ 6 దలంనన౫సును, 

సమస్తాలంకారకోభితమగు సుందరాకారముగలిగి విష్నుళ్వరుండు. సర్వ 
లతుణముల కాటప పట్టుగ నున్నాండు 22, నూపురములు గణగణ (పెరూ 
చున్న వి, పాదభూపషణములు రుుణర్యుణ మనుచున్నవి, గజెలవలనం 
చాదయుగళము మనోపాతముగాం గనిపించుచున్న వి 2కి. ష్ వోళుని 
కారణమున నీశ్వరునివేరోలగమున కొక త్త చెలువు వచ్చినది. వ 
మగు నాతని యంబరోకాంతులు నలుగడల 'వెలుంగుచున్నవ. సాహా 

నిషయమున నిపుణులగు అష్టవిధలాయిక లుగూడ వఏపిసే; య్న్ను శర మూర్తీ 



శారజాస్తుతి. ఇ 

వంట సభలోనం (బవేశించియున్నా రు 24, ౦0గ౧సుందరుండును సమస్త 
ఏద్యలకు నాధభారభూతు(శును నిటి కన్నాడు నా భావయు క్త కము 
సాష్టాంగ ప్రశామములను సమర్పించెదను 25. గణేశుని రూపమును వర్ణం 
సంగానే (భాంతచిత్తులవహృదయము (పకాశవంతమగును, మజీయు గుణా 
నువాదము నాలించినంతన వారికి సరస్వతీజేవి (ప్రసన్నురాలగును 96, 
(బహ్మామొదలుగాణల 'వేలుపులందజును నీగణపతికి వందనము లొనరించు 
నపుడు వాపపుమునువ్వుం డొకలెక్కలోనివాండా? ఇక నీ విషయము నటు 
లుంచుదము. మందవుతులగు రాణులు గకేనరుని స్మరింపవలయును 27, 
నుూూార్గులును దుర్గతుణులును హీనాతిహీనులుగూడ విఘే ఘ్నుశ్వరుని. జింతన 
మొనరీంచి సమ _స్థనిషయములలో నేర్చరులును దతులును నుదురు 28, 
ఆయన పరనుసమర్దుడు. కోరికలన్నింటిని సముకూర్పును. ఆయనను 
భజించుటనలన సమ_స్తకార్యములును జేకూరును, ఇది యనుభవముచేత 
సెటింగినమాట.  కలియుగమునందు. జండీనినాయకు(డు ముఖ్యదై వ 
తము 29. కనుక నా మంగళస స్వరూపుండగు విశే ఖ్నుశ్వరుని సో తమును 
బరమార్థవాంఛ హృదయములో నుంచుకొని నా శ్ర _లీకొలంది యొన 

రించినాండను, Ya 

" మూడవ సమాసము ._ శారదాస్తుతి. 

దక నిప్పుడు తోలిపలుకులం గన్న తల్లియు, నలుమోముల 'వేలుపు 

గడుపారం గన్నబిడ్డ్ణయుం బలుకుల కాధారభూతురాలును వాగ్లేవియు 

మహామాయాస్వరూవిణియు. నగ్గు_సరస్వతీదేనికి వందనము లొనరించు 
చున్నాండను 1. ఓ శారదాదేవీ! నీవు శబ్దస్ఫూర్తిని నుజ్జీవింపంజేసి 
'నై ఖరీముఖమున నపారమగు  వచనసమూహమును విలుచుచున్నా వు. 
శబ్దమునకు గల యంతర్భావమును సీవ్ర (ప్రత్యశుము గావించుచున్నా న్ర 2. 

తల్లీ! నీను యోగులయెడ సమాధిరూపమునను నిశ్చలభానులగు 
మనుజులయెడ గృతబుద్దిరాపమునను నలరారి స్వయముగా విద్యాస్వరూ 

పముతో నొప్పి యవిద్యోపాధి నంతరింపంచేయుచున్నావు తి. నీవు మహోను 
ఛాన్రలగువారలకు ననుకూలవలివగు నర్థాంగివి. తుర్యావస్థను, సీ కోలయికో 

చేతనేగధా సాధుజనులు మహ'త్కా-ర న్ట్ముల నొనరించుటలోం (బవృత్తులై 



రి ' జాసజోధ బద. 1-కి 

యుండిరి 4, భారతీ ! నీను మహాత్ములయెడ శాంతివై యీాక్యరునెడ 
స్లయంశకి వై జ్ఞానులయెడ విరక్లిభావమవై_ నిరాశావస్థకుం బరవమోా 
వధివై యలరుచుంటివి 5. అనంతములగు (బహ్మాండములనూ నీవు 

రచించి లీలావినోదముగా వానినెల్లం జెజచివేయుచున్నా వు. ఆదిహురునుని 
యందు నీవు చిత్రముగా దాగియున్నావు 6. నీవు |పత్నవముగా జూచు 
టకుం గనిపింతువుగాని విచారము చేయుటచే సాధ్యపడవు. అంతయిల 
(బ్రహ్మాదులకు సైతము నీయంతు తెలియరాకున్నది 7. సమస్త సంసార 
నాటకములకు నీవంతఃకళను (మూలసూతమవు. చిచ్చ _క్రియొక్క-- నిర్య్హల 

మూర్తిని. జ్ఞానశక్తి స్వానందసుఖము మానవులకు నీ యనుగ్రహాముననే 
సమకూరుచున్నది ర. నీవు సుందరాంగులకుం. దలమానిక మనవు, సూర్య 
పర్మబవ్మామునెడ నీవు కాంతిరూపమున విరాజిల్లుచున్నా వు. 'తెరాయే 

లమ్మీవి నీవు. శబ్దరూపమునం బూర్లముగ నిర్మితమైన దృశ్వసంసారశమును 
నాశనము జేయుటకు నీవు సమర్థురాలవు. పదునేడవ జీవకళ్ళవ్లు. కారాగిజను 
లేది పానముజేసినంతేన వేలకొలది సంవత్సరములమరులై యుందురో యట్టి 
(బహ్మరం|థవినిర్ణకమగు నమృతధారవు నీవు. నీవు స_త్హ్వలీలారూాకిణిని, 
శీతలరూపవు. చక్క-ందనమునకు నీ వునికిషట్టువు 9 _ 10. తల్లీ ! నీవవ్య్ష 
రూపుండగు పర్యబహ్మాము నెడ వ్వ శ్రభూపను. నిస్తారమై వృడ్డైన్ొందు 
చున్న తళ్ష్యమునకు నీవు ఇచ్చాశ_క్రీవ. కలికాలమునకు నియంతిణిమి. గుఠు 
కృపారూపమున నీవు |ప్రత్వతమై యధ్ధల నాదరించు లోకమాతవ్రు 11, 
పరమార్షము నెజుంగుటకు నీన్ర వివారరయాపమగు (బధానసాథభనముగ 
నున్నావు. సారము అసారము నిశ్చయించుటకు నీ తోడ్చాటు 7గగావలసి 
యున్నది. శబ్దబలముచే నీ భవసము[దమును దరింపంచేయు నీమహా _త్లపము 
గొనియాడ నేరితరము? 12, భగవత్స్యరూకిణీ! వాణీ! ఈ విధముగా 
నీవు మాయాస్వరూపముతో బవహాువేషములను ధరించుచున్నా వు. 
స్వయముగా సిద్ధురాలవై అంతఃకఠరణములలోం జతుర్విధములుగాం 

(పరా పళ్యంతి మధ్యమావై ఖరులను నాలుగు రూపములతోం), (ఒకటిత 
మగుచున్నావు 18, పరా పశ్యంతి మధ్యమ యను మూటి తోజ్బాటుే 
నంతఃకరణములోం (బవేశించు వైఖరిని నీవె ప్రకటనము గావింపం గలి 
యున్నా వు. అందుచే గ _ర్లృత్టమనునదేది యో యయ్యది వ్ క్ర సాకార 
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న ఓ శకులు RMA KU 11 + శి hh kh బేక్ MAL గి 1 ఇ 8 1 mu B21 15౯ క్ 1 111% 

కయ్ గలుగసుచున్న దని స్పష్టమగు మున్నది 14. మాశా! సీను |? బ్రహ్మో 

ముం నని, !, క్ర మనో' Bar న గరుడు సిగగనానే యుద్భనించిగి, 

సృృష్యరాననము లోన, భయ గూడ సీ స స్థృబినంన 'జేర్పడినస 15. సర 

వశ గ్థసూలగ, గంముగోనే గాక “కీనల సగ్యద్యారూసమునంహూడ సవ్ర 

చరుగాంది యు టి... సీ సఏస్వగూసము శ్రా ము, న్ నిర్మలము, నిశ్చలము 

A కున్నటి 10, యోగు!; భా్య్యానమునందును, సొాగసీల చింతనము 

న శన, సి సు /వంనఃగర। ఎమునంనును నీను సమాశీరూస మున నసించు 

wr పగి. నీవు సిర్టుసప్ట్రూపమును సుబోధము గానిందచుచున్నావు, 

60సధనమునను సీస వాన ముగా నుంటీఏ._ ఘటాంతరములయందు నీవు 

సుకం కట్ల: వ్వుగాలనవై శులరారుచున్నాను 18. 'ొతునులుపురాణములు, 

“ఏద ముగు (Min) సిమ్ము సరంగర మఖండరూూంసముగాం గొనియాడు 

చున్నాను పాలు ఇమంందలు.. నీ నిర్మల; రిని బవాువిధముల గాన 
"పునర భుచున న్నారు 19. గీద శాస్త్రముల గంతటిమహీమ నీవలన వచ్చి 

నస. నిరు? *నమునగ సీ వ్రునమూనభూశతురాలను. నీ సంబంధమునేతనే 
నాడా పరభాష 2 రాగ యును ొరనము వచ్చినది! 20, తల్లీ | 

వను సను వ్యు, గ శయు,సి శస్ధుటు నిశ్చయాతి 'గమగు బుదిసూక 

వస్తువు మునగవా, గప) గన్ధక్టునస్వరాపురాలపై స శేజము (పనాదించి 

ha 11. హా ౧ PICHIA) భ్ a క్ న అంతేర్ని ప్థులకు నంత ర్లశన్ర 

Rit mM గు వుహాగ్ళులకు | సై సాయుజ్యము _క్లిగ నోహ్పారి 

నున్నని 28 oD స  సఏనూయను సీన్స, నీ నాటక మోహా 

pr న్యా. hr hid ని లి, కురాను. షి న.,.నానముతో నీ వెంత 

సెటంత్,ఏ ర కీసి MAE శసబియునున్నాను 2 గీ దిన్భస్వరూప పము కోను 

లనీ, గా చాగీరము, కము సా.కము స 'సటుతింపల లము. మనసున 

ను తము (ప్రళాభించుయుడును 24, సృనమయు భ జనము భో గ్లాథొవ 

SYS బాసి బజన సూయ ణి సన్న నంద ము "లేను, ఈ వచనముల 

నంద) భావనను నమో నీయ. దక్కు నగరు లెటుంగరు ఏర ఓ జగ 

స" 16” పన్తలదటే? టను బీవ్రదొనవు. సర్వజగన్నియంతయగు సీశ్వరు 

వసు నీ సేశ్వగపే నీరు సీ యంశములో శ నూయారూపి నగు నీకు మాయా 

సూవముననే యిపుడు వందనము గోొనరించెదను, 
1 uate 7౫ ney 
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అస ఉత్త అస నాలుగవ సమానము __ సధ్ధురుస్తుతి. 

+ -సద్దురువర్ల నము నెటులం గావింపవలయునో తోంచకున్న గ్ 

మాయకుం గూడ స్పృృశింప నశక్యమగు గురుస్వరూసము అజ్ఞానుంతనాలు 
నా కేవిధముగాం దెలియును? 1, సద్గురు పర్యబవ్మాము  స్వయాసుయు 
నెబుంగుట యసాధ్ను కార్యము. ఎవరి విషయమున _ (శ్రుతులుమై తయా 
“నేతి నేతి” యని వాకొనుచున్నవో యట్టి గుర్ముబహ్ముమును వ్య్చించయాం 
టకు మూఢుండను .నాహృదయమునందు స్థానమెక్క-డిది? ౨, నాలి 
విషయమున నా కేమియు డెలియరాకున్న ది. కాన్రన దూరమునందుండి మణే : 
నీకు వందనములను సమర్పించుచున్నాండను. ఓ గురుదేవా! నీ మహిము * 
సముద్రమును దరిచేరుటకుం దగినశ క్టిని నాకు దయతోం [బసాదింపుము ౫. 
నిన్ను6 గొనియాడవలయునని యాసరానియంత కోరిక గలదు. "ఇ 
మాయచే నాథై ర్యమంతయు నికలమైపోయినది. కావున నోగసరుస్వావిం + 
సీ 'వెవ్విధంబున నింతకుమున్నుంటివో యటులె యుండుము 4. కుంతల. 
మున్ను మాయాబలమున నిన్నుం గొనియాడంగలనని మురిసితిని. కాజు 
మాయయంతయు లజ్జనొంది పోయినది. ఇశ నాగురుమూ రిని న తనూ 
గావింప ననువగు విధ మెద్ది? 5, 

ముఖ్యపరమాత్మను గల్పనమొనరించుట యెన్నటికిని సాథ్య న 
కానిపని, అందుచేతనే యాతని ప్రతిమను జేయనలసివచ్చినది. అఆపవిధముగ "తీ 
నేను మాయాయోగముతో సద్దురునిమహిమ నభివర్శించెదను 6. సాద్గా 
కుడు తన భావానుసారముగా నేవిధముగా హృదయమునందు జీవి * 
ధ్యానము గావించునో యట్లు ఈ స్తుతి పకరణమునందు సద్గురుమూ__ల్టను 
స్తుతించెద 7. 

ఓ సద్దురురాజూ ! నీకు జయమగునుగాక్ర, వ్లీక్షు జయమగుముగాస్త్ర ఓ విశ్వంభరా ! విశ్వవీజమూ- క్రీ! పరమపురుషా ! మోవీధ్వజూ ! దీన "బాంధవా! సూర్య(ప్రకాళమువే నంధకారసముదయము  పటావంచలిళూ నట్టు నీ యభయరూపమగు (పకాళలేశముచే దుర్ని వారము మాయా యంతేయు  నించుచున్నది 8... 9. పూలు సూర్యుండంధకారమును రూపుమాపుచున్నా (శు, ర్నాతీయెనపిదప నాయంధకారవుంతయు లోను 



సర్ధరున్తుతి . 1: 

నిండ నల్హుకొనుచున్న ది 10. కానివమూ సద్ద్గురుస్వామి యట్టివాండుకాండు,. 

ఆయన జననమరణములను వినాశన మొనరించుచున్నా (శు. అజానరూప 

మగు మహాంధకాఠము నాయన మూలమట్టముగా నశింపంచేయు 
చున్నాడు 11. బంగార మెన్న-టిని ఇనుముగా మాజనివిధమున గురు 
భ కులెన్న (టికిని సందియములకు చాల్చడంజూలరు 12, ఏ నదియేని గంగా 

నదిలో: గలసినపిదప అదియు గంగానదొయెపోవును.  మజల నొకవేళ నది 
వేణు గావింపంబడినను అది గంగానదిమాత 'మెన్న(టికిన్ధి గాజాలదు 1కి, 

కాని గంగానదిలో. గలియుటకు ముందుగ నౌ నదిని జనుల్మం ద టు 

(సామాన్య) నదియె యని యందురుగాని గంగయని యెస్పుడును చెప్పరు. 

శిష్యుని స్థితి యట్టిదిగాదు, అతడు సర్వునిధముల గురుస్వావియే 
యగును 14. పరుసవేది లోవామును పరుసవేదిగాం చేయనేరదు. సువ 
ర్య ము ఇతరలోహామును సువర్ష్మ ముగాం చేయంజూలదు. కాని. సద్దురు 

భ కుడు ఉపదేశములచే నితరులనుగూడ సద్దురులనుగాం "వేయం గలు. 

గును 15. శిష్యున కివిధముగా గురుత్గము చేకూరును. పరుసవేదిచేం 

గావింప(బడిన సువర్ణము ఇతరలోహూములను సువర్లముగా జేయనేరదుగాన. 

సద్దురునకుం బరుసవేదితో నుపమాన మెన్న టికిని బూసగదు 16. పోనిమ్ము 
సద్దురునకు సము[దము నుపమానముగ నొసంగుదమన్న నదియు యు క్రి. 
యు_క్షముగ లేదు. ఏలయన సమ్ముద మఠత్యంతమోరోదకముత్లో నిండి 
యున్నది. కాదు శీరసాగరముతో' బోల్పుదనున్న నదియు యు_క్షముగ 
లేదు. వలయన్క, _ శ్నీరసాగరము సై తము కల్పావసానమున నశించు. 
ఛున్నది 17. మేరు మహాపర్వతముతో సద్దురుమూూ ర్తిని బోల్చుదమున్న 
నదియు దగియుండలేదు. మేరువు జడపాపొణమయము. మా సద్దురు. 
మూర్తి యట్టవాండుకాండు, అతండు దీనజనులను గాంచినంతన దయార్ల గ్గ 

హృదయుఃడగును 18, ఆకాశము నుపమానముగాం 7౫_కొందవునిన 

సద్దురుస్వరూప మాకాశముకంకును నిర్షుణము కాన సద్గురున కాకాళ 

దృష్టాంతము జతపడుట లేదు 19. ధీరత్వమునందు సద్గురునకు నొకవేళ 

భూమి నుపమానముగ6 జెప్పుదమన్న నదియు సరిపడదు, భూమి కల్పాంత 

మునందు నాశనమగుచున్నది, గావున భూమి నుపమానముగ6 జెప్పుట. 

తగధు 20. అన్నివిధముల సూర్యుడు సద్దురుమ్నూర్తితో .నుపమింపః ; 
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దగినవాం డందుమేని యాతని (ప్రకాశమునకుం గూడ  శ్యాన్ర్రనియమ 

మున్నటులః జెద్దలు జెప్పుచున్నారు. సద్గురుఃడో నిర్లయాళీతుశుగాన 
నీయుపమానము తగదు 21. కావున సూర్యుండుసై తము గురుమ్వూర్తి 
కంక నుపమలోం దక్కువవాండు, సద్దురుని జ్ఞానరూపమగు (పకాశము 
మిక్కిలి గొప్పది, ఒకవేళ నాదిజేవుని నుపమింపం దలచినయెడల నదియు 

సంబంధింపదు. ఆదిశేషుడు భూభారమును మోయువా(డు 22. జలము 
నుపమించుదమన్నచో నదియు గాలాంతరమునం జెండిపోవును, సద్దురుని 
రూపము నిశ్చలమైనది గావున నది యెన్నటికిని నశింపంజూలదు 2కి. సద్దు 
రున కమృతము నుసమానముగ. జెప్పుదమన్న నదియు సరిపోకయున్నది' 
ఏలయన అమృత పానము గావించువార లమరులు. వార 
లుగూడ నొకప్పుడు మృత్యువు న కు 'లోనగుచున్నారు. 
సద్దురుకృప అశ్రితులకు యథార్థ మగు నమరత్వము కలుగంజేయునుగాని 

నీ యుపమానము సరిపడదు 21, ఒకవేళ సద్దురుని గల్బవృత్మని చెప్పుద 
మన్న నదియు బొసంగకున్నది, సద్దురుని స్వరూపము క్ర ల్పనాతీతము 

గానం గల్బ్పవృతిపమము సర్వవిధముల ననుచితము 25, మనస్సులో? 
గోరకలేనపుడు చింతామణిని 'బాటించువాడెవ్వండు ? నిప్కాముండగు 
వానికి. గామధేనువుతో. బనియేవి ? కాన మా గురుమూ ర్తిని జింతా 
మణితోడను, గామభేనువుతోడను బోల్చుట యు క్షముగాదు 26. 
సద్దురుమూ _ర్రి నొకవేళ లశ్మీయుతుండని చెప్పుదుమేని యదియు నుచిత 
ముగ లేదు. లమ్మీ నశించునది. మోవలమ్మీని దన గృవాద్యారమునందు 
బంధించు సద్దురుమూ _ర్రి కీ సాశవంతమగు లమ్మీతోం బోల్కిాతగదు 927, 

స్వర్ణలోకమునకును చేవేంద్రపదవికిని గూడ? గాలాంతరమునందుం జలనము 
గలదు. సదధ్గురుకృప చలనరహితమైనది. గావున దానిని స్వర్లముతో 
'దేవే[దపదనితోం బోల్చుటయెట్లు ? ౨58, హారి హార (బ్రవ్మాలుగూడ 

నాశనమగుదురు. సద్దురుపద మెన్నటికిని నాశనమొందక యవినాశిగా 
నుండును 29. కావున మాదృన్టిలో సద్దురుని కుపమింహపదగిన చేదియు 
లేదు. సమ_స్పసృష్ట్రియు నాశనమగుటకలదు, గానం బాంచభొలికమగు 
భూమి నెట్లు గురుమ్నూలర్తితోం బోల్పనాసను ? 80. అందుచే సద్దురుని 
నర్గ నము గావించుట నాకశక్యమని తొలుతనే విన్నవించినాండను. ఇయ 



ఫేధునుతీ శీ 

జాలును. సద్దురువర్ణ నము నాకు సాధ్యముకాదు” అని నుడువుటయే 
నేను గావించు గురువర్ణ నము. అంతరస్థితవుగు నెజుకను అంతర్నిస్టుండె 
(అనుభవనీయుండె యొజుంగును తిక, 

శ = ఇచి mm 

ఐదవ సమాసము _ సాధుస్తుతి. 

పరమార్గమున కాశ్రయభూాతులును మనుజులలో నిమిడియున్న 
జ్ఞానరహస్యమును నెల్ల డిచేయువారునునగు సాధుసజ్ఞనులకు వందనము 

లొనరించెదను 1. దుర్గభమగు వస్తుసముడాయమేగాక పరమదుర్ష భమగు 
(బహముగాడ సాధుసంగవమున సులభ సాధ్య మగుచున్నది 2. (బ్రహ్మము 

(ప్రకటితముగానే యుండునుగాని  చూడందలంచినవారి శెవ్వరికి నది 

'కాన్సింపదు. బహువిధములగు సొాధనముల నొనర్సినను "పెక్కు. తెణింగులం 

పరిశ్రమ మొనరించినను నది లభింపనేరదు తి. (బహ్మాము నెబుంగుటలోం 

బరీకుకులగు విమర్శకులు మై తము మోసపోయిరి. ఇంతియేగాదు. మిందు 

మీక్కి-లి కన్నులు గలవారలుసై తము (గుడ్డివారలై పోయిరి. మజీయు. 

బర బహ్మామును జూచుచుంజాూాచుచు సాధకులు తొము స్వయముగ 

నంతర్మితులై ర 4. పర్యబహ్మమును దీపముతోవెదకి కనుంగొనలేము. 
నానావిధములగు |ప్రకాశముల సహాయముతో గురుతింపనేరము. నేత 
ములం దంజనము బెట్టుకొని గాంచినను నయ్యది దృష్టిసమ్ముఖమున గోచ 

రింపదు $. ఇంతయేల పోడళ కళాభిరాముండగు పూర్ణచందుని సాయ 
మునంాని త్మీవకళారాశియగు సూర్యుని తోడ్చాటునంగాని పరబ్రహ్మా 
మును గుర్తింపంాలము 6. సూర్వ్యప్రకాశమునందు ఉన్నిలోనున్న రోము 
ములనన్నింటిని గురుతింపవచ్చును. అణువులు “రేణువులు మున్నగు 
సూవ్మవస్తు సముదాయమునుగూడం గనుంగొనవచ్చును 7. సూర్యుని 
వెలుంగున నడిమికి6 బీల్చంబడిన వెండుకయొక్క. కొొననుగూడం జూడ 

వచ్చును, కాని పరమాత్నునిమా(త్రము సందర్శింపంజూలము. సొధుజనుల 

సత్క్బప యొక్క-టి సంపాదించితిమేని యావస్తువు తనంతన గోచరించును రి. 
పర్యబహ్మావిషయమున సమ_స్తములగు నావశ్నేపణలు ' సమా ్ షినొందు 
చున్నవి. తొర్కి-కులు పరబహ్మాములుగూర్చి తర్కించి తర్మి-చి మంద 
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మతులైై. పోవుచున్నారు 9, పర్బబహ్మాము గురుతించుటలో వి వేకు 
సంకుచిత మైపోనవుచున్న ది, కొనియాడుటలో శబ్దములు వెనుకడుగు హేరాయు 
చున్నవి. మనస్సునకుల గమనశ_క్టియు దానినిజేరుటకుం జాలకున్న ది 10. 
'వేయిముఖములు గలవాండును గొప్పవాచాలుడునని చేరొందిన డొల్ట్డు 
యగు నాది శేషువునై తము పర[బహ్మాను గొనియాడజూలక వూ దాణా 
విసుగ్చత్తిపోవుచున్నా(డు 11. 'వేదవిరహీతమైన ద్మీపపంచమునంేదొియము 
లేదు. సమస్తమును వేదము (ప్రకటిత మొనర్చి యున్న ది, అట్టి వేదము 
సె తము బ్రదమిత్గమని పర్యబవ్మామును జూపనేరకున్నది 12, దుర్గ భయ 
నా (బహ్మపదార్గము సాధుసాంగత్యమునను, వారల స్వానుభా వకాదభాతం 
మునను నెబుకలోనికి వచు ఏను, కాన నిట్టియోగ్యతగల సాధుసజ్ఞనముల 
మహీమవర్ణి ౦ప నాకు శక్ళ్ణముగాదు 1కి.  మాయకులలళ కృ మిగులల 
జి తమైనదేగాని యదియు (బవ్మాపదార్థ ము నెబుంగుటకు. దోడ్చ్సప 
నేరదు. మాయాతీతమగు అనంతవస్తువునుగూర్చిన మార్షమును సె -ర్షికు 
వ్రులగు సజ్జనులే చమూపందగినవారు 14, వర్చింపనలవిగాని (బహపదార్హ్య తాం 
సాధుజనరూపమునం (బ్రత్యతమగుచున్నది, ఇందుచే (బహ్మమువత సాశు 
జనులును ననిర్భచసీయులు 15. 

సాధుజను లానందమునకు మందిరములు. సత్యసుఖ స్వర్యాపులాం. 
సన “పుధానందములకు వారలు మూలభూతులు 16. వారు విశాంఠాక 
షి శాంతభూతులును తృ _ష్టీకిం ద్భ _ప్రీస్త్సరూపులునై యున్నారు. ద్రింతఈేలు, 
భక్రియొక్క- పరిణావుములే సాధుజనులుగ గోచరించుచున్నవి 17. 
ధర్మమునకు వారునికిపట్టులు, స్వరూపమునకు సత్నాతభూతులు. పు౯ఖ్యై 
మునకు. బవ్మితమగు "దేశములు 18. సాధుజనులు సమాధి! ఆటపట్టులుు. 
పొవేకమునకు భాండారస్వరూపులు. సాయుజ్యము _క$8 వారలు అథి 
స్థానులు 19. ఇంతియగాదు సత్యమునకు నిశ్చయులుగన్ను సొరకముునకప 
జయ[పదాతలుగను, (పా పీకి సమయస్వరూపులుగను (నిద్ధరాపుల?౫ మ 
సాధుజను లలరారుచున్నారు 20. సాధువ్రలన మోకులతీసమలంక్క త 
లగు (మంతులు, అసంఖ్యాకులగు నజ్ఞానజీవ్రలను వారు ము కులం 
జేసిరి 21, సమర్గులునుు, ఉదారులును (అత్యంత దానళూరులును) నము 
నితరమానన్రలు సాధుజనులవత క్ఞునరాపమగు ధనమును (బిసాొణింకరం 



శోక లన్లుతీ 

జాలరు 22, ఎందో చృక్రవర్కులు మహారాజులు గతించిరి. ఇంక నెందజో 
గతింపనున్నారు. కాని ఏరలలో నెవ్వండును సాయుజ్యము $ నొసంగం 
జాలరు 29, వనాండులోకములలోని యీ (వాణెయు జచేయం౭జాలని 

జ్ఞూనదానమును సాధుజను లొక్క-మొగిం చేయుచున్నారు. బటి సాధు 
| లు 

జనుల వమహివాతిశయము నెంతని వర్ణ ంపనేర్తును ? 24, మూడు 
లోకములకు నతీతమైనదియు (శుతులవలన నెజుంగ శక స్రముగానిదియు 

నగు పర బహ్మాము సాధుజనులకు€ (బసన్న మైయుండుటచే సాధకుల 

కంతఃకరణములోనికింజేర నవకాశము గలుగుచున్నది 25. సాధుజనుల 

మహిమ యా విధముగ నుండునని కొంచెము 'జెలివీనాండ. వారిచెంతగ౭ 
(బశంసించినను దక్కు-వయ్. వారలవలననే ముఖ్యపరమాత్శ (పకటితమగు 

చుండును 26. 

నక్ష 

ఆజివసమాసము [శోత లస్తుతి. 

బ్రప్పుడు భక్తులు, జ్ఞానులుసాధువులు, సజ్జనులు, విరక్తులు, గుణ 

వంతులు, సత్యే వాదులు నగు (శ్రోతలకు వందనము లొోొనరించుచున్నా 

డను 1. (శ్రోతలారా! మరలు స_త్హగగుణమునకు సము దమువంటివారు. 
మణియు బుద్ధిని శేషమునకు మందిరములు, శబ్దరత్న ములకు గనులు 2, 

మిరు బహాువధార్థరూపమగు నమృతమును సేవించువారలును నిశ్చయు 

లగు పురుషులునై యుంటిరి 8. మా ధారణ (స్మరణశ క్రి అంతులేనిది, 

ఈశ్గరాంశముతో మిారలవతేరించిరి. మిరు (ప్రత్యశు. దై వతములవలె 
సాసీనులై యున్నారు. బ్రంకియశకాక |(క్రోతల*ం*! మోరలు శాంత 
స్వరూపులును, స_త్హ్వగుణవికిష్టులునునగు బుపిశ్వరమండలిగ గోచరించు 
చున్నారు. మోొ కారణముననే సభామండలములందు బరమ శోథ 

వ్యాపించుచున్నది ర్, పరమాత్ముడు వూ హృదయ కమలములలో 6 

(బకాశించుచున్నా(డు. సరస్వతీజేవి మా ముఖములందు మనోహరముగా 

వివారించుచున్నది. మజణియు సాహిత్యవా_ర్తలను భావించుటలో 

మరలు బృహాస్పతీవలెం గనుపించుచున్నారు 6. విగారలు పవ్మితతలో 

నన్ని రూపులు, సంపూర్ణ కిరణయుతులగు సూర్యభగవానులు, జ్ఞకృత్వము 
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నందు మూ దృస్ట్రీయెదుట (బహ్మాండ మొక 'లెక్క-లోనిదిగాదు 7. © 

సావధానరూపులై మరలు రాజిల్లుచున్నారు, మోరెల్లరు భూ 
భవిష్యద్వ_ర్రమాన విషయముల 'నెణుంగనగు దివ్యజ్ఞునసంపన్ను. + 
ఇంతియగాక నిరంతరము మారు నిరభిమూనులుగ సాళ్ళే నుం 
నున్నారు ర, మో దృష్టియెదుటకు రానిబెద్దియును |(బసంచమున। గ 
లేదు. మి హృదయములు ముఖ్యపదార్థ మును ((బవహ్మామును' ళల ఇ! 

'మొనరించెను 9, నేను చెప్పంబోనునదంతయు మిశొందజ శిరా యు న 

తెలియును. ఇత నిప్పుడు మీముందు జ్ఞుళ్ళత్వా మ య 

నేనేమిచెప్పవలయునో దోంచకున్నది 10. అయినను మిరలు గ! గవ, ' 
పొరీణులు, . కావున సంబేహూర హితుండనై చెప్పుచున్నాడను. భాస, 
'వేతులగు నీ శ్రోతలు నామాటల నాలింపకపోరు 11, ఛాగ్యయునుటూ. 
పురుషులు నిరంతరము దివ్యాన్నములం జవిజూచుచు మనస్సు భూయ 
నోందుటకు ఒక్కొక్కప్పుడు శుష్కాన్నముగూడ నారగించుచు::నుతు 
అటులే యీ నా (ప్రాకృత భాపావచనములను (శుష్కూన్న ననున ౭! 
సజ్జనులగు (శోతలు స్వీకరింతురుగాక్ర 12. నా శక్రళొలంది వ్ఫూద ణః 
పూర్వకముగం బరమేశ్వరుని నుపాసించుచున్నాండను,  టటులని ముతో 
మాత్నుని పూజ బొ త్తిగాం గావింపనేకూడదని 'నేనెందును ఖే 15. 
అఫ్హ్రే నేనొక వాగ్లుర్ణభుడను (చెష్పాటకుం బూర్జమగు శ క్కీసామర్థ నో 3 
-”వాండను) (శోతలారా! మిరు సత్యముగాం బరోమేశ్వరులు, VTE 

నిప్పుడు నా సరళరహితమగు వాక్కుతో మిమ్ములను బూజంప నిల 
మీంచిలిని 14. 

య. చ రాగ్యములు, ధుర్యము మున్నగు సల్లతోణములు. సాయ... 

్వకముగా నివేదించెదను. ఏలయన నగ దీశ్వరుఃడు భావమునకే యాశలిగొనియున్నా (డు 16. (కోతలగు మిద 

లందయు ప్రత్యక. జగదీశ్వరమూ రలు, విరా సన్నిధిలో నాపంతిత.. మెంకేటిది. అల్పమతిని బుద్ధివిహీనుడనగు “నేను మాయెదుట సాహూ సించుచున్నాను, ఈ ప్రపంచమునందు (సమర్థుని పుత్రుడు మూ" లాలా ఇ జః ల 
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డై నను దనతండిరుదుట ధృష్టత్వము (తనపట్టును నెరవేర్చెడిసామర్థ్యము 
వానికిగసాడనుండును. దీనినే తెలిసికొని సొధుమూ_రులగు మి సన్నిధిలో 

నేదియో చెప్పుటకు సాహాసించుచున్నాండను 18, పెద్దపెద్ద పులులను, 

సింహములను జూచి (ప్రజలు భయపడి పాజిపోవుదురు, కాని యాజంతు 

వుల పిల్ల లా జంతునులముందు నిర్భయముగా నాటలాడుచుండును 19. 

అటుతె సాధుజనుల దాసుండనగు నేను సాధువులగు మో ముంబేదియోం 

జెప్ప సాపహాసించుచున్నాండను. మోరలు నన్ను తమించితీరెదరని విశ్వ 

సించుచున్నాండను 20, నిరర్థక ముగాం దనవాండు భామ్ంచునపుడు విజ్ఞుం 

జోదరముతో సమర్జించుచుండును. అటులే నేను జెప్పూదానిలో నేజేని 
దొసంసన్న చో మౌాజాడక ఆ న్య్యూనతను బూర్తి రి జేయ గోరెదను 21. 
9ది |ప్రీతియొక్క- లతేీణము. మనస్సు తనకుందానే 'లోపములను సవరించు 

కొనును. సాధుసజ్జనులగు నో (శ్రోతల *౦+ మిరు లోకమునకు దల్లి 
తండులవంటివారు 22, నా భావములను హృదయమునందుంచుకొెని 

యుచితమేదియో దాని నన్ముగహపూర్వకముగ నొనర్చుండు. ఇకముందు 

రాబోవు కథయందు ధ్యానమునుంచుడని యా దాసానుదాసుండు 

మిమ్ముులనందణిను _ార్థించుచున్నా (డు పట్ర 

ఏడవ సమాసము కవీశ్వరస్తు తీ. 

క ళ్వరులారా మీాకిపుశు వందనములొనరించుచున్నా .డను.మిరలు 

శబ్దసృ్టికి స్వాములు. 'వేదరూపములో నుత్పన్నులై న పరమేశ్వరులు 1. 
మిారలు సరస్వతీబేవికిం (బ్రత్యకునిలయులు. సమ_స్హమగు కళలకు జీవనులు 
అంతియగాక నిజముగా బహూువిధములగు శబ్బములకం మరలు భువన 

ములు 2. మూరలు పురుపార్గమునకు వైభ వ పాయులు. జగదిశ్వరుని 

మాహోత్మ్యమున్సు ఆ చేనుని సౌనావిధ 'లీలావిలాసములను, సక్కీ- ర్తిని 

వర్ణనము గావించుటకె_ మోరలు నిర్మింపంబడితిరి ల, శబ్దరత్న ములకు 

మోరలు సము(దములై. ముత్య ములకు దెజుచిన చెజునులై. నో 

(పకారములగు బుద్ధి విశేషములకు న్మాశయభూతులయి. యుత్పన్న 

మైతిర్ ర్త, అధ్యాత్మిక (గంథములకు మూరలు గనులు. మజీయు మాటి 

2 
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వలని ప్రశ స్టిని సాటుటకుం గవులెన్ని యో శాస్త్రువిపితము లగు యు క్షల 

నెతింగించుచున్నా రు. ఎట్టి సందియమునై న నివారించుటతాోం గవులకుం 

గలక క్రీ గొనియాడ నెంతవానికేని యశక్యము 27. (కువంచమునడ? 
(బసన్నత దాల్చుటనై యవళతరించిన యమృతపూరితమణు మేసురాజు 

ముగం గవిని సంభావింపనగును. నవవిధములగు రసములను (_బవహించు 

నటుల చేయుటలో. గన్రలు (పవాహాముల వంటివారు. నాణు *విభములగు 
సౌఖ_ములను (బసాదించుటలో. గనులు పరిపూర్ణ ససోవరములు బిగి, 
వివేకభాండారములు కవులుగా మనుహ్యరూపమునం (బకటిత మై యున్న ని, 

కన్రలన సమ స్పవిధములగు విజ్ఞానములకు నునికిపట్టులు 29. చశంసారుటగస 

మానవులకు బూర్వజన్మసంచితమగు సుకృతాతిశయముూన లభించిన 

యుత్తమపదార్లముల శక్తిని ధరించి కన్రలీ లోకమున నవతరించిరి 80. 
కవులు (ప్రజల కనేకవిధముల నుపకరించుకొజకు అశయానంద వూర్ష్మ మగు 
సుఖనౌొాకరూపము నం దరించుచున్నారు 81. వీరలు నిరంజనులటు 
(పర్యబహ్మమూ ర్తులు లేదా వీఠలు విరాట్పురుషుని ఆపవాగస్థితిమైనం 
గావలయును. కాదుకాదు సత్యము నెజింగితిని, వరలు భ_క్రిజపరాగమునకు 
ఫలశ్రుతిరూపమున ఫలించిన ధన్యులు తి2. ఇప్పటి క్రీవర్ణ నము చాలును. 
నిశ్చయముగా. గన్రలు లోకమున కాధారమూ రులు. ఇందువలన! 
వారలకు పృదయపూర్వకముగ న “బుంగ వందనము లొనద్వాచుసన్నాను, 

ఎనిమీదవ సమాసము __ సభొనుతి. 
అ 

ముక్తి సులభముగా బడయుట కనుకూలించునది ఆము స్వయ 
ముగా సచ్చిదానందమూూ ర్తియగు పరమాత్ముడు వసించు చలవును నగు 
నీ సభలకు వందనముల నొనరించుచున్నా (డను 1, 

తో నాహూం వసామి వై కుంశే యోగినాం హృదయే ర 
మద్భుకా యత్ర గాయంతి తత్ర లీస్టూమి నారద 

నేను వై కుంళమునం దుండను, యోగుల వాదు మునంటును 
నుండను. ఓ నారదమునీ! నాభ క్తులు నన్నే స్థానమునందు గానము మేయు 
చుందురో యచ్చట నేను నివసించెదను. ' అని భగవానుడు సయ 
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ముగా జెప్పుచున్నా(శు 2, అందువలననే యెచ్చట భక్తులు గానము 

చేయుచుందురో దానిని. (శేష్టమగు సభయని చెప్పుదురు. ఎచ్చట 
ఈశ్వర నామోబ్బారణ చేయుటచే. జనించిన కోలాహలము జయ 

జయాకారములతో గర్జింపణబడుచున్నదో  యదియే వైకుంఠము లి. 
ఎచ్చట (వేమాన్వితులగు భకావతంసుల గీతములును, భగవంతుని కథ 

లున్కు హరికి రనములును, 'వదవ్యాఖ్యానములును, పురాణశణము 
జరుగుచుండునో 4. పరమేశ్వరుని గుణానువాదముు అనేక నిరూపణము 

లనుగహార్చిన సంవాడములు, ఆధ్యాత్మిక విద్యయొక్క-యు భేదాభేదముల 

యయొక్క-యు మథనము జరుగుచుండునో యదియె సభయని చెప్పం 

బడును 5, ఎచ్చట సాధకులకు గలుగు సందియములు నానావిధము 

లగు వాగ్విలాసములతో నివర్తి గావింపంబడునో,  యొచట సందేహ 

వంతులు తృప్తినొందుదురో, యెచట నింపు లొలయుం జక్కని మాట 
లచే భగవానుని ధ్యానమూర్తి భక్తుల హృదయములో నివసించునొ, 

యట్టి సభల పవిత్రత నెన్న చేరితరము? 6. (వేమాన్వితులు, శ్రావుక 

భ క్రులు, గం 'రశీలుర్కు సత్వగుణప్రధానులు నగు సభ్యులు రమ్యముగను 
రసయు_క్షముగను 'బాటలం 'బాడెడు గాయకో_త్తములు, నిస్థావంతులు, 

కర్మనీలురు, ఆచారశీలురు, దానళీలురు, ధర్మశీలురు, ఫుచిమానులు, 

పుణ్య శీలురు, అంతశ్ళుడ్డులు, కృసాళురు, యోగులు వీతరాగుల్కు ఉదా 

వీనులు నియమక్ శల ఇందియనిగ్రహూలగు తాపసులు, విర్క్త న్లుర్వు 

నిస్స వులు, అరణ్యవాసులు, దండథారులు, జటాధారులు నాథ 

పంధులు, ముబోథ "రులు బాల(బహ్మాచారులు, యోగీశ్వరులు, పుర 

శ్చరణులు, తపస్వులు, తీర్గావానులు, మనసులు (మనస్సును స్వాధిన 

మున నుంచుకొన్న వారు “మహాయోగులు, జనములు (జనసమాన 

ముగా లోకానుసారులై. నడచువార్సు, సిద్ధులు, సాధులు, సాధకులు, 

మంతశోధకులు, ఏకనిష్టికీఎ = సకులుు గుణ[గాహూులు, సాధుకీలురు, 

సజ్జనులు విద్వజ్ఞనులు, వేదజ్ఞులు, శ్వా స్ర్రజ్ఞులు, మహాజనులు, బుద్దులు 

సర్వజ్ఞులు, విమలసమాధానక_ర్తల్కు యోగులు, వ్యుత్సన్నులు (శాహ్లోది 

జన్య పరిజ్ఞానముగలవార్సు, బుషీశ్వరులు, ధూ రులు తార్కికులు 

కవీళశ్వరుల్కు మనోజయముగల మునీశ్వరులు, దిన్వల్కీయులు (దిశలే 
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ల్లీ 

వల్క-లములుగం గలవారు, (బవ్మాజ్ఞానులు, అత్మజ్ఞానులు, త్త 

జ్ఞానులు విండజ్ఞానుల్కు యోగాభ్యాసుల్కు యోగజ్ఞునులు,  సంగరకీ ' 
తులు, పండితులు వి'ం+ణికులు విద్వాంసులు, వై దికులు, భొట్టులాం 
పాఠకులు, యజున్వేదులు, ఉత్తమ మహేశో[తియులు, యాజ్ఞ కలాం 

అన్నీ హోత్రుల్కు వైద్యులు పంచాతురులుు పర్పశారుల్కు (త్రిణా 
లజ్జులు బవుశుతును నిరభిమానులు, నిరవేశులు, అాంతినీలురో, 
కమాళీలురు, దయాళీలురు, పవిత్రులు, సత్యశీలురు, అంత పవి తులం, 

జానలీలురు మున్ను గాల ' పొవేకశాలురగు నిశ్వరసంబంధులగు భు 

వేసించుతావును, సభానాయకుండు భో క భావముతో నానందించు పత 

మునునాప సభయొక్క- యలౌకికమహిమ నెంతని కొొనియాడనే రను * 
720. పరమార్గచింతనులగు జనుల సముదాయము భగవంతుని పఖలల 
శౌొప్పూచు నొకరు చెప్పుట నాలించుచు నెచట గాలము గడుపుచుంశునో 
యచ్చట సపహాజముగాం (బజ్ ద్ధరణ కార్యము ((పజలు తేరించుట్సా 

జరుగుచుండును 21, సత్యము, ఖైర్యము మొదలగు నుత్తము గుకాం 
ములుగల సత్వగుణశాలురు నివసించు తానున నెల్లప్పుడు నాఖ్వవుఎ 
నిండియుండును 22, విద్యాసంపన్నులు, కళావే త్తలు, విశివ్టగుణాయు కులు 
సజ్జనులు భగవదన్యుగహపాత్రులు నెచట సమావేశవైయుందురో వక 
(ప్రవృత్తులు, నివృత్తులు, (పపంచ వ్యవహారదథతులు, వారవమార్థికులు, 
గృవ “గ్ల శ్రములు, వానప్రస్థులు, సన్నాసులు మున్నగువారలును 
చాలుర్కువృద్ధులు, తరుణులు పురుషులు, స్రీలు మున్న గువారలును 
నెచట నంతజరణమునం బరమాత్ముని ధ్యానముంజేయుచు నఖండనివ్యతో . 
నుందురో యట్టి సభకు మజల నొకమాజు నమస్క-రించెదను ౨94౨6. 
పరమేశ్వరభ 'కులున్కు చేతనులకు సంచేహనివృ తీ గావించుబారునునిసు 
ను _త్సములకు నావందనములు ౨6, నిత్యమును భగవంతుని గులా. _రనమం 
ఎడతెగక జరుపంబడు సభకు నమస్క-రించుచున్నాండను 27. 'బేవతుల్యు 
లగు సజ్జనులతోం గలసిమెలసి యుండువారలకు మోవము లభించితీరును. 
ఈ మాటలు నా స్వకపోలకల్పితములు గావు, మహానుధావు లసవార 
లనేకస్థలములలో (గంథములందు. జెప్పీనవియె 28, తరింపదలచిననారి 

లం బరమాళ్య్శ. గుణ ర్తనమ్ము మిగుల ముఖ్యమైనది, అది యెచట 
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జరుగునో యదియె (ేవమపు సభ, పరమాతునికథల నాలించుచున్న 

యెడల ననేకములగు దుస్సందేహాములు తొల(గిపోనుట సత్యము 29, 

తొమ్మిదవ సమాసము __ పరమార్గస్తు ౫. wT 

ఇప్పుడు సాధకులకు ముఖ్య స్వార్గమగు నీ పరమార్థమును 

స్తుతించుచున్నా (డను, పరమార్గయోగ మన్నీటికంకొను గొప్పది l. 

ఇది యోచించిమాచిన సులభ సౌధ్యముగం గానివించునుగాని సత్సమాగ 

చుమునందలి మర్మము నెజుంగనివారల కిది మిగుల దుర్గమముగా 

నున్నది 2, పరమార్గమనం (బత్యవమగు పర్యబవ్మాసాషమోత్కా-రము. 
పరమార్గమన ననేకసొధనముల ఫలములను అప్పిచ్చుటవంటిది (కాలాం 

తరమున ఫలపొ_క్రి విలోనికి కి వచ్చును. పరమార్థము నెజింగినవారలకు వేద 

ఛా స్త్రములసారము త్వరలో ననుభవమునకువచ్చును లి. (ఈ (బహ్మారూప 

మగు పదార్థము) ఉండుటకు నలుమొగముల నావరించి లోకమంతటను 

నిండియున్న దిగాని అణుమా| తమేనియు గాన్సింపకున్న ది. లోకులు సన్న్ట్యా 

ను లగుచున్నాశెగాని యేకబేశీయతాకారణమునం బరమార్థమును 
బొందంజాలకున్నారు 4. ఆకాశమార్షమునం (బయాణముచేయుట కను 
కరాలములగు రహస్యమార్షములు సమర్థులగు యోగులకే "తెలియును, 
ఇతరుల కీరహస్యవిషయము సాధా రణము గాం చెలియనేరదు 5. 
పర్యబహ్మము (పరమార్థము సారమునకుల గూడ సారభూతము, అది 
యఖండరూపముగ అతయరూప ముగ అపారముగనున్నది. ఎన్ని విధముల 

నగవాట్టుపడినను చోరుడు దాని నెన్నటికిని దొంగలింపజాలండు 6, 

డానికి రాజభయముగాని, అగ్నిభయముగాని లేదు, ఆరణ్యజంతువుల 
వలని భయముగూడ లేదని చెప్పవలయునా? 7. పర్యబవ్మాము ఒక-వోట 
నుండి మంయొక-వోటికి. గదలునది గాదు. తనతావు నది యెన్న టికిని 
విడువదు. కాలాంతేరములందుగూడ దానికి మారుపులేదు. మొదట 
నది యెటనున్నదో సర్వకాలసర్వావస్థలలో౮హాడ నచ్చటనేయుండును 8, 

వాలకాలము గడచిపో యినపిదపంగూడ దానియం చెట్టిమార్చును గలుగ 

బోదు, ఎక్కు-వతక్కు-వలు గలుగవు. దాని ముఖ్యత_త్ష్వ స్వరూపమును 
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గూర్చి యింతశెక్కు-డు 'కెలుజం బనిలేదు 9, పర బహ్మాము అరుగదు. 

అదృశ్యమునొందదు. గురుడను నంజనముతోం జూచిననే యది కని 

పించును, లేకున్న నెన్నంటికిని గనిపింపదు 10. పూర్ణము సమర్ధులని 
చేరొంది గతించిన యోగులకుంసాడం బరమార్థమె ముఖ్య స్వార్గమైనణు. 

ఇది పరమగువ్యాము. కావుననే దీనికి బరమార్థమను చేరువచ్చినది .1 1. 

వెదకి చూచినవారలకె యా పరమార్థము లభించినది, సిదముగనుండినను 

నిది యితరులకు జన్మజన్నాంతరములదనుక లభింపలేదు 1". పరమార్థ 

మునకుగల యపూర్వమహ_ల్ష్యేము నెంతని తెలుపగలను? దనికి జన్మ 

మృత్యున్రలనునవి యెన్న (టికి నంటుకొనవు, దీని సాహాయ్యమున సాయుజ్య 

త్వపదవి (పర్యబహ్మాములో లీనమయ్యెడుపదవి) వెంటనే లభ్యమగును 
గదా! 18. 

పరమార్థవివేకమువలన మాయ దూరమగును. సారమునసొరము 

నిర్ణయించు జ్జాన మలవడును. అంతఃకరణమునందు. బర బహ్మాజ్ఞ.న 

ముదయించును 14, సర్వవ్యాషకుండగు పరమాత్ముని సంబంధముగు 

జ్ఞునముగలవా(డై యీ బ్రహ్మాండమును జ్ఞానముచే దనయందు లయము 
గావించుకొను సాధకున శీపంచభూతముల _[కీడాదికములు తుచ్చుముగా 
గానిపించును 15, పరమాత్మ వివేకము గలిగినంతమా [తముననే యంతః 

కరణమునం దీ దృశ్యప్రపంచమంతయు మిథ్యగా గోచరించును, మజియు 
నీ (ప్రపంచము మాయయొక్క_-  మోసపుందడికయని బోధపడును 16. 
అంతఃకరణమునందు (బహ్మాస్థితి సమావేశముకాలానే సంబేవాములన్ని యు 
(బహ్మ్ముండమును దొలంగి యావలికిం బోవును, కంటికగుపడు (గ్రతివస్తు 
వుగూడ జీర్ణాతిజీర్ణముగను వికారముగను గనుపించును 17, 

పరమార్థస్వరాపము ఇటులుండునని కొంచెము 'కెలిపితిని, చర 
మార్గమును గడింపందలంచువారల కిదొయె ముఖ్యమగు సస్టక్థయు. (కోన 
మగు నస్తుసమూహములో నిదియె మిగుల (శ్రేష్థ్రమెనది, దీనిని వర్శించుట 
యసాధ్యము 18. (బహ్మోాదులకుస్రై తము మిశొంతి లభించుచున్న ది. 
యోగులు పరబహ్మామునందుం దన్మయు _ (లీను, లగుచున్నారు 19, 
సిద్ధులకు, సాధుజనులకు, యోగులకు బరమార్థము విశమస్తానమెొ 

ళు య 1 

యున్నది, చివరకు సత్ష్వగుణపూర్లులగు జడపురుషులకులసాడ బర్ 
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మార్గము సత్పాంగత్యముకతన నంతయు సులభ సాధ్య మైయున్నది 20, 

పరమొర్థమె మానవ జీవితమునకు సార్థకము. పరమార్థము మానవులను 
సంసార సాగరమునుండి యొడ్షునకుం చేర్చును. పరమార్థము భార్మికులను, 

(శేష్టమగు పుణ్యలోక మునకు? జేర్చును 21. తపస్వులకుం బరమా 

ర్గమె ముఖ్య మగు న్నాశ్రయము. సాధకులకు బరమార్గమే యాధాఠము, 

పరమార్థము భవసాగరమునకు. బారమును జూపించును 22, పరమార్థ 

విదుః జెవండో యాతండె రాజు, పరమార్గము నెవడు గడింప జాలీ 
కున్నా(కోొ యాతండె నిజమైన బిచ్చగాడు. ఇట్టి లోకోత్తర ము పని 
(తమునగు పరమార్థమునకు  ఉపమానమును 'చేనీతో నీయలోలను? ౨8, 
బహాుజన్న సంచితవుగు పుణ్య ఫలము (పోగై నయపుడె మానవుడు పర 

మార్జి యగును. అంతియగాక పరమాత్మానుభవప్రా ప్తి నొందును 24, 

పరమౌర్థము నెజింగిన మానవుని జీవితము సర్వనిధముల సార్థక మైనదని 

తలంపనగసను. పాపులగు నన్యనూనన్రలు _కులక్షయము గావించుటేే 
జనించిరి, పరమాత్మునిం (బాప్తింపక సంసారసంబంధమగు జంజాటము 

లతో నుండు మూార్జుని ముఖమును గూడం జూడంగసాడదు 25, పరమార్థ 

సేవనము గావించి శేకీరమును సార్ధకముచేయుటయు హరిభక్తి క్రితోం దన్న 
గాక తన పూర్వులనుగూడ నుద్ధరించుటయు సత్పురువుని విధి 26, 

«mm - 

పదియవ సమాసము __ నరదేహస్తుతి- 

ఈ నరొదేవామునకు ధన్య వాదము ధన్య వాదము. పరమార్థము 

సాధకుల కీ నరిబేహము వలననే లభించుచున్నది 1. ఈ నరొటేహాము 
ధరించినకారణముననే కొందటు మానవులు భ క్రిలో లీనమైరి. కొందజు 
పరమనిర క్విలై గిరికందరములలో బరమార్థచింతనులై_ వసించుట కీ నర 
'చేవామే కారణమైనది 2. కొందబు నిర్వ్యాసంగులై తప పముగావించు 
చున్నారు. ఇంకం గొందరు మహామంతములను బురశ్చరణము నొన 

రించుచున్నారు. మరికొందణు నిష్థావంతులై భగవంతుని యఖండనామ 

మును దలంచుచు గాలము గడుపుచున్నారు కి. కొందజు తపము గావిం 

చుచున్నారు, కొందజు ధోగమ్లులం దభినివేశము సంపాదించి. సాధనము 
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గావించుచున్నారు. కొందజు వేదాధ్యయనము నొనరించుచు శాన 

వివేకము సంపాదించి జానానంద మనుభవించుచున్నారు. ఇందజిన్ని విభ 

ముల దరించుమార్లములను వెదకుకొనుట యీ నరదేవాసహాయమున౭ం 

గాన నెంతని దీనిని బొాగడలలను? 4. ఒకండు హఠయోగము నభ వసించి 

దేవాము నత్యంతకష్టముల పొలొనరించుచున్నా (డు, మరియొకడు 

భావబలముతో. ద్మీవముగా యత్నించి పరమాత్ముని సన్నిధికి జేరు 

చున్నాండు 5. ఒకండు లోకములో నింతవాండులేండను (ప్రఖ్యాతినిగడించి 

మహానుభావు( డయ్యెను.ఇంకొకండు సుప్రసిద్ధుండగు భగవద్భు కుండని కీర్తిని 

గడించెను. ఇంకొకండు సిద్ధుండుగమారి యాళశ్చర రక రముగా నాకాశము న 

సంచారము గావించుచున్నాండు 6. భగవానుని యనంత తేజములో 

నొక(డు కేజముగా లీనమైపోయినాండు. ఒకండు జలములో జలముగాం 

గలసిపోయినా(డు. ఒకండు చూచుచుండలనే వాయుస్వరూపమునందు. 

గలసి యదృశ్యుడై పోయినాండు '7. ఇంద తీన్ని విధముల నతిలోకమహీవము 

జూపుట కీనరాదేహమే గదా హేతువు, వూననులలో. గొందరు ఒకో 

చేవాముతోనుండి సుంతలో ననేకబేహములను ధరించుచున్నారు. 
కొందరు చూచుచుండంగనే యదృశ్యమై. , పోవుచున్నారు. కొందరొక 

స్థలమును గూర్చుండి యాసమయముననే యనేకస్థానములలోనను, సము 
(దములందును (భమణముగావించుచున్నారు 8. కొందరు మంత్రిశ్న క్లిని 
వశీకరణ మొనరించుకొని “పెద్దపులి సింహము మున్నగు భయానకజీవ 
ములపె నానీనులై (ప్రయాణము గావించుచుందురు. కొందరు అచేతనము 
లగు వస్తువులను (బాణుల నడివీంచునటుల నడివీంతురు, కొందరు తపో 

బలముచే నగ్ని నుత్చట్రిజేసి చచ్చినవారలను గాల్చి వేయుదురు 9. కొందరు 
జ్వలించుచున్న అన్నిహోతము నార్పివేయుచున్నారు. కొందరు నిండు 
కొనియున్న జలము నింకించుచున్నారు. కొందరు జగమునంతటను నిండి 

నివిడముగానున్న (ప్రాణవాయువును నిరోధించుచున్నా రు, ' ఇదియంతయు 
వారికీ నరదేహమహత్వముననేగదా సమకూరినది 10, 

ఎందజేందబోో హాళయోగన్నిగహాులుు నిశ్చయశీలురు బహూ 
విధసిద్ధులను గై వసము గావించుకొనిన సిద్ధాత్ములు గతించిరి 11. వరాళి 

గాదు మనోన్మిగహము గావించిన ధన్యుడు వాచాసిద్ధు(డై న సుకృ ఆ 



సరచేవాన్తుతి 97. 

తుండు, అల్చనెద్ధినొందిన క ఎలార్జుండు, సర్వసిద్ధులను గడించిన . పుణ్యా 

తుండు మొదలగు ముహానుభాశ్ట లెందరో హనావిధముల విఖ్యాతి 
గడించి సిద్దుల గలించిరి 12. నవవిధములనోొప్పూ భక్షరూప రాజమార్ల 

మున (బయూణముగావించి పరమార్థమును గడించిన సుకృతు 'లెందరో 

లోకమునం గలరు. అటులే యోగలలోం గూడ రహస స్వ మార్గమున 

(బహ్ములోకము జేరిన మహోనుభావు లెందజో యున్నారు 18. సాధకులలో 

వైస్షవుంటై. విక్టులోకమునకు (బహ్మూస్వరూపుడై ౧ సత్యలోకమునకు, శివ 
స్వరూవపిమై శె. “లాసమునకరం చేరినవార 'లెందరోగలరు14. నరేప*ఛ *రు 

లలో నిందలోక మున కింద్రులై నవారును, పితృలోక మునకరిగి వీతృస్వురూ 

పులై నవారునుు తారకాసవనమునందు దారక లై నవారున్కు ..రసాగర 

మునంబేరి - .రసాగరశొయిగ మాజినవారలును బలున్రరు గలరు. 15. 

కొందటు సాలోక్య, సావిరాష్య, సారూప్య, సాయుజ్య ములను నాలుగు 

విధములగు ముక్పులను గోరికదీర ననుభనించుచున్నారు, ఇదియంకయు 

నరదేహమహ త _శ్వ్వముననే సమకూరినది 16, 

అసంఖ్యాపలగు సిద్దులును, సాధువులును, సజ్ఞనులును దమతమ 

హితమును సాధించిన దీ నరదేహమవా_త్హ్వముననె, “టి మానవబేవా. 

మహా_త్వము నెంతని కొనియాడగలను 17, ఈ మానవజేహసహోయము, 
నగు నానావిధములగు ధనములను దానము గావించుటవలనను సొం+*న ర 

వినారణము గావించుటచేతను అనేకులు ముక్తులె నటుల మనము విని, 
యున్నారము 18, ఈ మానవసేవ చేవాసంబంధముననే పలువు రుత్తవు' 

లోకములను బడయం గలిగిరి, మజీయు నహంభావమును విడచినంతనె 

సానందముతో సౌఖ్యము లొందగల్లిరి 19.  మానవదేహము నొందిన 

పీదపనే 'చేతనులకందజకు సంశయములు నశించుచున్నవి. మజియు ను త్తమ, 
గతులుకూడ చేకూరుచున్నమవి 20. పశుచేవాముతో నెట్టియుత్తమగతి 
నేని సాధింపఃజాలనుని వమునమందణ మెతింగినసంగలియె, పరలోకము 

లభించుటకు మానవచేహాము సర్వవిధముల సహాయపడుచున్నది 21, 

ప్రాణు లీ నరబేవా సహాయముననే సజ్ఞనులుగన్కు మహాత్ములుగను, 
బుషులుగన్ను మునులుగను, సిద్ధులుగను, "సాధువులుగను, సవమాధానులు 

గను భక్ష్య కులుగను, ము క్తలుగను (బ్రహ్మజ్ఞునుల్లుగను, విర క్షులుగను, 
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యోగులుగను, తపస్వులుగను, తత్ర _ల్వేజ్ఞానులుగను, యె */౧ "భ్యాసులు 

గను (బహ్మచారులుగను, దిగంబరులుగను, సన్న్యాసులుగను, షడ్డర్శను 

లుగను (షడ్లర్శనములు సాంఖ్యము, యోగము నై యాయికము, 

వె భక కము? మీమాంస, వేదాంతము), తా పసులుగను మాటిరి 2298. 
కృందువలననే నరదేహము . మిగుల (శ్రేస్టమెనదనియు నన్ని చేవాముల 

కంకు నెక్కు-నై నదనియుం చెలిసికొన గల్లితిమి. మానవదేవా మూల 
ముననే యమలోళమునం గలుగనున్న యాతనలు తొలంిపోవుచున్న వి 24. 
నరదేహము మానవునకు సర్వోవిధముల స్యాధినములోనుండునది. ఇతర 
జీవుల కళేబరములవలె మానవదేహాము పరాధీనమైనది'కాదు, కాన 
నీ చేహమును బరోపకారమునం (బవేశఇ పెట్టి కీ ర్రిరాపమున దాని నుజీ 
నింప జేయుటకు (బతిమూనన్రండును యత్న్ంస నగును 25, _గుజ్జము 
ఎద్దు, అవు బజ్రై మున్నగు ననేకవిధములగు పశువులును, శ్రీజనము, 
చాసీసమాహాము మొదలగువాని నొకవేళ యజమానులు దయందలచి 
బంధమునుండి విడిచిెట్టినచో మజల నెవరోయొకరు వానిని దప్పక పట్టు 
కొనిపోయి తీరుదురు 26. కాని యీ మానవబేవా మట్టిదిగాదు. రది 
తేన యిచ్చేననుసరించి యుంచుకొనవలయునన్న నుండును. వలదన్న 6 

దొలంగిపోవును. దీని నెవ్వరును గట్టివేయయాలరు 27, నరిబేహ మొకవేళ 
కుంటిడై నవో లేక గూనిడైనవోం బరోపకారమునం దుపకరింపం 
జాలదు 28. అదియొక'వేళ |గుడ్డిడై నవో నెందులకుం బనికిరాకపోవ్రను. 
లేదా చెవిటిడై నచో భగవత్క-థలను గూర్చిన సిద్ధాంతములను వినం 
జాలదు 29. మానవదేహము మూంణదై నచో నెదుటివారికి? దన సంక 
యము 'దెలుపుటకుగాని 'తానెటీంగిన ధర్మము పరులకు. చెలిపి సంబేహ 
నివృత్తి గావించుటకుగాని వీలుండదు. అశ _కముగను రోగవంతముగను 
నుండి చెడిపోయినవో నట్టి మానవదేవా మెందులకుణగాక వ్యర్థమగును 80. 
అటులం గాక వివేకషీ హీనమైనను వాద్రోగముగలదై నను నిశ్చయము 
నట్టిదేహము సర్వవిధముల బనికిమాలినదిగా నెబుంగవలయును కి1. 

బ్రింతకును దేలిన సారమేమనయణా ___ ఇట్టు ఆధివ్యాధి సంబంధ 
మగు లోపములులేక యారోగ్యవంతముగానుండు "దేహమును శీను 
నుగా సాధకుశు పరమార్థమార్షమునండుం (బవేశపెట్టవలయును త, 
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చుంయను శీర. అము సదరు సజు తను కసి నుదుపుదుంగురు. 

నుూార్చలగు | సనా శన స్తు ఎగ! ఆత సగ కు మయి చటటమింనుతు, కోసి 

యట్టయాని | గున వచ్చినపుడు నా యము మూ యిట్లు. సుగం 

సుమార ము ములో... ముని కునుగును, మాకు, ౧ 

SP మ Mh pe (గని EDU ఖో py శప 

మూగ మగు 'తోమునునాడ డిం మూనవ పరఫోప్పలురు 47 
bof సో బటి గహ గ జు - త్యాగము గింది fans “ఏరో 

ధ్ర 1 స నూారంతయిు . ెదినదడు, bq CEN rly 

అరు 4 ప్రా యుులో సననగా సజ ర యు. జేయు 

చంకను ఉగ, from, కు, అలలు మున్నగు కీనసముదింంగు 

ముస కటియ సృహాయు బం బరి కురు కంరయుతాక రేకు, సాద 

గం మార్ ముమునఖుి * లనీ LIP సి TID Me ATEN 

ములను వడలిపోస్పుచుందురు ఉర ఇం మమొస్కుదళ యీూసధముగా సబ్బు 



0 
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భోగ్యముగా మిథ్యగా నున్నది. ఇది యనుభవపూర్వ్రుకముగా 'సతికీంగి 
చెప్పుచున్న మాట. రెండుదినముల జీవితము ఎచ్చటగడిపిన గడుపవచ్చుును, 
ఎంబేని యుండవచ్చును 50. 

ఒకవేళ నీ 'దేప*మును మనది యనుకొందుమేని యదియు బొనల 
కున్నది. ఏలయన నిది యనేక_ జీనశ్రలకొజుకు భగవంతుడు. నిర్మించి 
యుండునని తలంచుట కవకాళములు గలవు. వేలు మూనవుల మ న్లో 
ములపయి గృహాముల నిర్మించి యందు వసించి ఈ ర్త మాంసములను ౪ 
జూచుచున్నవి 51. రోగ (గ్రంధు లన్నింటియందును మనకు గానరాని సుధ 
మున నెన్ని యోపురుగు లంటిపెట్టుకొని కాపురము  =2ేేయయుచుండును, 
అదియుగాదు. చేవామున నెంబేని గాయము కలిగినరముడలం గొలంటి 
కాలములో నందు బురగులు పడును (వాణుల యుదర్యయులలోయట- "డో 
జంతు సముదాయ ముండును. ఇది యందరు సామాన విగ సెటిలగిన 
యంశమె 59, దంతములలోం, గన్నులలోం చెవులలో జుర్గులు పు 
చుండును. అటులే యొక కీటకనిశేవము (బగ్గీ) మాంసములోనికిం సా"ర బడి కజుచి తినూముండును కక్రి, మిజ్ణల్లులు కజుచి రక్తమును దనిని ౪౫ 
(గోలుచుండును. ఒక కీటక విశేషము (8లేన్సి మాంసములోనికి పచ్చను 
దోమ ఉన్నటులుండి బాగుగా ౫జచి పారిపోవును కశ, జోరినలు కిట 
రీలు మూననుని గుట్రి పలుతెజుంగులం కీడించును, "కారు దోనులు 
ర_క్షమును చీల్చి (తాణగచుండును, కేలు కుట్టియుం బాము కోజుచియయు నగు 'వస్థలం బెట్టుచుండును 55. జననమొందినదె మొదలుగా 'జీవామును 

an mem mm అజ 

బై_యబడి చంపి భుజించును 56, ఎలుకలు పీల్లులు మాననుని 'జేవామును గొరికి తినుదముండును, గుక్కలు, గుజ్టములు మాంసమును దెనివేయున్యుు తమజొ లికి బోకున్నను జంపుదురని వైజచి తమంతనం బసుదబుడి యలుగపు బంట్లు కోతులు చంపివేయును 57, ఒం నోటితో బటుకొని పెక టు 
రెండుగాజీల్చి 'టేనిపై శని వేసి మోది చంపివేయును, "ఎద్దు మా భాతంగాం re ER.) 
బయింబడి వాడి కొమ్ములతో [్రుమ్మి చంపివేయును' దరి, దొంగ ముం ఎ ఇవా 

ననన. = ఖా 



అని , 

క శ om od Arh dL కలక “లల WCAC EIA TS YT! er mee nw భి tur, ॥ 1 

బడి గెణో ఖః లాలీనన్ని క | MM భోానముః ఖా భో యప 

చంపీనేయును.. ఏసిధిముగాం నినను 4 శెహామునసుగల యవస్థ య్ 

విధముగా నున్నగ 59, 

ఈ మూనవిజీపొను నిట నాట యని ముషమునుముగాని విద 

మునకిద మొర న "ంతసమ్నుగాదు._ బాసు యోూచించినవో జే 
కులకు జెంగియున్న ది, గయినమ సట "గ్గ “జీహనము నాది నొద యని 

పస్సుకొనుటలో సీగ్గుసనుం నలరు, గను క గాన గయనుంలలో స్ భర్రీ 

రము జీనులన్ని టి! నుమ gan గ టన eT నస్మన ని “చప్ప జీ 

యున్నది 60, - హమఘుసగల నురన" గమనించి పరమార్థమునందు' 

(బ్రనేశప్య నమశతల. నప్పుడు తస. సా గమయగును, 'లీన్యుడలం టీని 

చీరొ-నినసియు. నింగి మనయుటుగళలాన్యు. నగు నననల, జే న్భుగ్యు 

ముఖమునంబణి వ్యర్థ ay) “a రునసీ న మనింప్పుంయు "61. (ప్రసంచ 

సుఖములయందు mY (యు క యు గ 'నళూన్న్యులగు నూనవు 
ఫీ మూనవ - పొములనలని ప్రనౌాజనముగోని AT of సూర్గముగాని 

రపెలుంగయబాలరు, త్త మ "గ్య లమంముగు సర్మ్గవాముగా నుందు 

జప బోవ్రుచునాట్ట రము, 

ఒఓరటవ దశకము సమా ప్టము. 

PR శక 

ఎ మాడు 0 7 గి సళంనతులలో. శాచ్యకయయమును గూర్చిన విర 
రములం షోన్సంబడినవి, 



. 

కు 
"రండవదళరకము. 

mena RB 

మొదటి సమాసము ... మూర్గలక్షణము, 
em ఉవాచ ఇ క్షా (1 a TT 

గీ గజాననా ! (తినయనా !* సకదంతా ! సీపు నందనముల సొన 

రించుచున్నా (డను 1. తొలిపలుకులను గన్నతిస్సీ ! నటమోముల “నీలుపు 
గారవమునలోన్న నిసువా ! శొరదా'బేసీ ! నీకును నందనముల నొసరించు 

చున్నాను. అనుగవాశాలినీ ఛారతీ |! పూర్ణ ముగు 'సాత్సల్యములోం 

గనికరించి నావృదయమున నివసింపుముని 'నేంయచునాన్నండను 2, నగరు 
మూరి పాదపద్మములను గనులకద్బృకొని నమున్యరించి స యస వ న 

మగు రఘురాముని దివ్యనామమును మనసొర స్మగించి మూగ 

ములను జెప్పుచున్నా డను 8. మారులు. రెండునిధిములుగా. నుందురు, 

ఒక తెగవారు సాధారణనుాగులు, _ండవతేగబారు చదిసిన మరాగుబు, 

ఇరువురి లక్షణములు. చిత్రవిఎత్రముగానుండును. వీనినిగార్చి (శ్రో్తలు 
చక్కల విచారణముగావింపంగోరెదను 4. చదినిన మూూరుల లతీణముంు 
ముందురానున్న సమాసములలో నినరించెడము. ఖుదినుంగులగు (శ్రోత 

లంభం! సావభానవునస్కు-లరై రాంజభోయెడి ౧౪ "ంకము స*లింపం 

గోలెదను 5. ము +రలతుణము లన్నింటిని గడము నుదున(దలంచితి,!ని, 
దాని కంతముండదు, అవి యనంతములు, గావున సొనిలోం. గిన్ని టిని 
మాత్రమే సంగ్రహించి నినేదించిదను. థ్యానఫు *ర్వముగా  నిననల 
యును 6. మూర్జులననెవరో తెలుపుట యనసరము. (స్రపంచనుఖమన్న ₹ 
సారాసారముల నీవారింపని మూనన్రలును అత్మష్థ'నమన శీమిమయో 
కొంచెమేని యణుంగనివారున్సు పు ఇర్స్తిగ నజ్ఞునదళయందున్న స “రును 
మూర్జులని తలంచి వారల లతీణములను "జెలుప్పుదున్నాండ 7. 

న! 

శ (తినయన పదమూ వినాయకునకు విశేషణముగం జెప్పంబ డేను. 



t ల 

| 

మార లక ఇమం 
కీ 

wre TE cut ల.
 స bh ted కిం లక! Mh NOME POT. EY UY RT టో! లో 

ళ్ 
" ' Pn 

గడు ఫారాన్ని స, yy ల Ho గ 
జో +ట! 

తర్మిడీని సాగ సదటధంాచాః + మమ? 
౮. గీ జ్య a FE | Ee “yy sy" "స్మ 

రులయిగ న jeg Qn) Nels Vom 13 dere ఇ ర. క 1. 4 గ్. 1 ANE శ, న. [న జ ఖే 

తన కుటు౧బన, 4 )ముగ జ దు (20 h MY wh 
i ర. ఫీ, యు (| 345 

గొని యూత "11 గోగీడీ ; me TT CRT ఓం td 

“wt "i wy? 

గి యి a oer రహస్యముట న ఓ Aa! Ka { Ts Gta Meh 

అపాన న ఇట 5౧౧ 14 

॥ గా 

wy 
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సర్వవిధములను సమగనులనగు ను నిమపుగిషుల్' aM rigs a ADI 
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మిథ్యా ౫ భూనముగో Shatner RON పలి 

తన శెంచే?నూా గ్గ ELI wo Ata i ర 1 

లతణనులు LL, సనన A) “Ay rp en 7 న. నే 

టియు, నంతటిన్యోములున న్విసాను స్టడీ ణకు ARE, a ay 

నెం బడియుడకటయుం, WRENN సం * సు toes A న. 

అంతపీసిరి | గతి rE HDs చ మూగి పసం టి Tl, 

కారణము లేనొ్టే. పగ నోళ్లు. hh, పకల MRE TET 

ఛభోననును (గ్రహింస'గరసి dh, బపు. Te: త్యం ET జై గ 

నాతండును చరార్థుదు 1న. చనలారల నందం పనస ఒగిం క 

శ్నీ వాము జరుప్పువాయను,ర్మ్యానుల యం మ బగు క 

'శిం, ని సొవాసించునాందును మూరు hh టంట ముతా 1 

చోటదేరి 'మీలుకొనియుండి య ప్రస" ౪ కారును. పాకీ 

మధ్య. శీర నిదురగోన్రటయు, "గే కవనం HES డీ సకవు లా విగెని 20 

క్ష్ ( సరిమి[ిటి సండ్ గప సుయ ty, ME అనా TTI 

బలునవురిముందు మె శీంయగయు, ౪ స సన. పకల COI 

4 గణన, మాగణను, విస్యంసపనూ. కష్ట గంగు, HapE Ae, href ae, 

dh చ్వాటనము ఖని న వ్రవ్యసనములం, 

తె 



Yl a కానళోథ దం! 
యు_క్షధర్శ్మము నజుంగకుండుటయు 17, ఎవడో తన్ను ద్ధరించు నను 

దురాశతో: దన |(పయత్నమునంతయు మాని తీరి కూూర్సుండుటుడయు, 

ఆలస్యము చేయుటయందే సంతోషము కలదని కార్యనిర్వహ। అవమానం 

దలసత చూపుటయు మూర్ణని లతేణములు 16, 

ఇంటికడ నిటుల మాటలాడవలయును, ఈ యు_క్టీతో జయింస 
వలయునని యోచించి సభలోనికి వచ్చినంతన వణకుచేతన్కు భయము 

చేతను నొకమాటయీని పలుకజూలక సిగ్గుపడివోవుటయుం దనస ఎకు 

ను త్తముండగువానిశో నతినీచమగు సంబంధము గలుగంజేసికొని వద్హి౧చు 
టయ్సు తేమార్షిమై  యెవండేని సదుపదేశము గావించినయెడల _ నటి 
చెడుపుగా మనస్సులోందలంచుటయు 19, తాను జెప్పినది విననివాని "గీటి 
యీని నేరుపం (బయత్నము గావించు టయుం 'బెద్దలక డం దాను జ్ఞానవబగు 

డనిపించుట. శేదేదియా వదరుటయ్సు ఉత్తమశీలురగు యోగ్య్వులను 
మోసముచేయుటయు మూాగుని లకేణములు 20. విషయోపభోగయుల 

ననుభవించుటలో సిగ్గునొందకుండుటయు, మరియాదనువిడిచి నిరంగుళ 

ముగా (బ్రవ ర్తించుటయు 21, రోగమువచ్చినపుడు తగినమందును బు-ద్చు 
కొనకుండుటయు, చేవాత_త్ల్వము ననుసరించి బథ్యపానములు జదుసూ 
పోవ్రటయ్యు అనాయాసముగా సమకార్చినపదార్థ ము గై కొనకుండుటు.మయు 
మూర లతుణములు 22, వెంటమనుష్యులను సహాయముగా నుంచుకోొనగ్లో 

పరదేశములలో. [బయాణము చేయుటయుం బరిచయము శేనివానిని 
వెంటనుంచుకొని సంచరించుటయు, నదీకూలముల (బురదృయందు జూము 
కుటయు విక్కి దనను గొరవించుతావున కబేపనిగాం బలువూరుపోవుటయిు, 
మానాభమానములనుగూర్చీ యజ్యాగ్రత్తగ మెలంగుటయు మూగుల 
లతేణములు 24, ధనవంతుండగువానిని సేవకునిగా నుంచుకొని ఇని 
కనుసన్నలలో సంచరించుటయు, నెల్లప్పుడు పాపభూాయిష్థ్యమెన సాయ 
ముతో సంచరించుటయు 25, కారణ'కార్యముల సంబంధములు "బభొగాదుగా 

విచారింపక యపరాధములేనిదే శికుగావించుటయు, స్వల్పవిషయయున 
లో భిత్య్వము (పకటించుటయు 26, 'జేవతలను బితృ'బేవతలను జూంబుంప 

మియు, శ_క్రిలేకున్నను వాగ్బలము జూపుటయు, వ్యగముగా? గోలా 

హలము గావించుటయు 27, ఇంటేివారలపై మాటిమూటికిం బటబటవండ్లు 

r 
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ఫొజటుకుటయు. “ఛోసమేొ మొునరి;) Mang గీజతంము సం గిటీంచుట యు, 

చింగలిగనమున గొడలు. గ భు పార్ లమ Mae 28 rr 

లతో 'స్నీహాముచే అుదుగణు.._ సగరుని భార్యల" శన కనసరమున్నను 

మాటలాడంూడను. ఆసళశరసగ యులను 111 చుచు (టన ?నతోనదునం 

జనదు 2౧, పరుల గుర ఖల మగ్ గ i + WR Na: ANSE 

వలయును, తినను 'మీలనీనిననాన కన్ని శురీయరారు, “గీయునది 

కొద్దిగను జిహ్వునగ. గోబ్బుగా... ను డకుండురు, త్త సానమూాన్వసీనుల 

నెతుంగని Men ఘు" గ్ల sn 80. (గోన సును | సెడన? బీకపోవుటయు, 

నదేపనిగ నభ నుగ "దుగ బు సోమరితనము ోనుచికొనుచిగములు 

మటిది పడీయుంముగ టి బిబి "ర్వ ముం అచగంచుటయు, మనస్సు 

నందు గుటిలదింతగో నుర మయము రము ననునప  చముందున - 

లేకుండ. సంచరంచుటయ. మగ్గి" ములు 31 గద్య నభ నము, 

ధనము, పురుసాగ్గిము, సామ్యము, ననానము బీ న ఓ. * మాసమున 

'నేనన్ని (ట్స ' సమర్గ:డనని నీను. swan 39, స్ముడు, (సత్యని vf, 

మోసగాడు, దుమ.ర “ఇన Drew Cs | + స్స Men, వంద ను, 

దోహ సీరంగిరము నిను: దో వుచాడు గ of మూగ్గుంన BB, మిగులు 

నే న్ నసలమునలిశీఏి న SIE ము యు డీన్ ఏ గట్టోనుటయు, సోటుగు (4 (గోనలు 

౫లీయు (కశృగాటగమ్బు బ్ * NON HC గు ర్ఫు మటు దగి? 

బరుం్లై మెల్టసుశు సంచరిచయుటయు మూగ, ముం పిత దంత 

ములున పచిశోడను, నేత్రములు ప్రసీణ* కను మం సం చీమిడిచోడను, 

వస్త్రములు మురి!॥శోడంు వాదములు ముటితోడను.. నుంచుని 

సరుల కసహ్యాముగా సంచరిందునాయును ఏకి నై ధృ, న్స సాతమ 

మున్నగు. నిపీభముహూ గ్లమఘుల కుంకం... (వాసము గామంయటకు 

బయలుజేరునాండును, అసకోకుననములు గెలిగినను లు వట్ట ¥ మూగ్చించి 

(పనూంము' కసి రూ సాటి జనుటమయుగ నప యులకు సొల్పను 

వాగును శిర, గోగియు అనమానము, దరు శమున్నగసవాసి!ీ లో 

తన శీంతమును దను సర్భ కములు వి యు 'ారించుకొనువాందును, 

నిశ్చలము, దృఢతరమునగు బి స 'కీనిరాదును. కో, దనయడం (గీనుజూపు 

వారలలో నంతణిలహములు సార్చుస యను, వారీ శోడ్చాటునం 
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దానొందినసుఖములను బళల్లై త్తి పలుకనివాయను, ఏచజనులకు వందనముల 

నొనరించువాండును మూర్చుశు కిరి. తననుదాను బహుభోంగుల సంరతు, 

ణము గావించుకొనుచుంశుటయు, శరణాగతుల ననాదరభావముతోం 

జూచుటయ్యు అశాశ్వతమగు సంపదలు కలకాలముంశునని యని తలంచి 

ఏిజ్ణవీగుటయు 89, ఈభార్యయు నీ బిడ్డలే నన్ను ద్ధరించువారు ఎవరిగ" 

నేమిపని యని 'దేనునియెడ భ_క్తిభావము (ప్రకోటింసమియు 40, భగవదిస్థ 

మెటులున్నదో కార్యఫలమటులుండునను సంగతి నెబుంగకపోనుటయు 

నమూ ర్థలమణములు 41. స్రీలకు బురువులకంకు. భగవంతు శనిమిది 

రెట్ల కామమును గూర్చియున్నాంయ. (స్ర్రీణామస్ట్రగుణాః కామాఖ) 
కావున నొక స్త్రీ కొక చృరువుంజే చాల(శు అట్టయెడ నుచితేనుటుంగకి' 

బహుభార్యలతో ఏవారించువాండును 42, దుర్జన మూాటలకతన 

మర్యాదతో "లగి వర్తించువాండును, బట్టపగటనే కోనులనురాసికొను 

వాండును (బ్రత్యేకుముగాం జూయచున్న  మంచినిషయములసై భ్యాన 

ముంచనివాండును మూూర్గుతు 48. 'బేవత్క గురువు, తల్లి, తండ్రి, 
(బ్రాహ్మణుడు యజనూనుండు మున్నగు పూజ్యులయడ (దోవాము 

దలంచువా:డును 44, ఇతరుల దుఃఖమును దన సొఖ్యముగాం దలంచు 

వాడును గడచిపోయిన పదార్థములు (క్రమ్ముణ రాంజూలవని యజీంగియు 

వానికై ళోకించువాండును నురార్థండు శక, ఆదరము చేనితావున వాయె త్తి 
మాటలాడరాదు, అశుగకమున్నె సొత్యుము జెన్సందగదు, నింద్యములగు 

వస్తువులను గై కొనరాదు 46. ఉత్తముల మహా _త్వీమును దగ్గించి "చెప్ప 

గూడదు. సన్మార్షమును విడచి సంచరింపనలదు. దుష్క-ర్ములతో సవా 
వాసము జేయుట యుచితముగాదు. ఈ నీతిమార్లముల 'నెజుంగనివాండు 
మూర్గుడు 47, సత్యమును దరికి రానీయరు. నవ్వుల కీతరులను బరి 
హాసము లొడుచుందురు. ఇతరుండు నస్వినంతన తగవునకుం దలసజెదరు 4రి, 

అనవసరముగా నెంతయా గోల గావింతురు, పనిలేనిపనిగ నార్భాటము 
లొనర్హురు, నోటికి. దాళములుబిగించిలేవో యనునటులం బళ్లై త్రి యొక 
సలుశేని పలుకయలోరు 49, మంచివన్త్రములు ధరింసకున్నను శాస్త్ర 

జ్ఞానములేకున్నను సభలో ముందుంగూర్చుందురు, జ్ఞాతులయెడ విశ్వాస 

ముంతురు, ఇద్టవారలందరును మూర్జులనియే నా మతము 50. 
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సొో(శును, Nog her “నన నెమలి. నటి గ మ +s గ DNS థ్ 

నదియ తనుం గానలయునన Wey Tht మను గ: eg wt Mf యమున స 

చను గనుల? నహినము గాం ంనుొనువాంయను. కస. హీనజను 
లో స్నేహము MANY యము అరుపు అమామ, ఎదరు గిన ముని 

ఇడదవముచీతిగ్ yh జలము War మం TRH WIN 99, సర్వసమ్గ దూల 

వానితో; గంగని 'మూోారున సతు (టి కందు నందును. గొలభి $ 

వస్తు న ని నరిగివీ 'ముసడును, త్స fu na ఇను. బోంగతెనేయు. 

చేయునాఃడును. El స్ట), బగ FQ వంచి సూను? sion 

విశ్వాసమును నుం యును చలు సార ముతా న? గ (బటనంని 

కాలము గడినీ మరణమును సిసి 3 90 అం fh, దన ఇ ea 

గల దోసగుణు గి ములు an నయ "చీలువాండును. సంసారము 

నందలి దుఃఖములను సహిదునోషిి లరాశ్యరుని సిద గాంంచు 

వాడును కక్క, కొసలాటి తెప్పున మమి చుట 'మునునన అంగన 

వాండున్కు గన జమున అటే భాకరి క అసు... చవృరుం* కస్య 

విళ్వాసఘాతగ గ్ర జ ంచంంచున మును ముందు ఏ6. దిగ గాలము 

నుండీ తన్ను గారపందు సమ తగువురుున నగోగంుచి యూని, + ఇదర. 

మునకు దూరమైనవాం యును, తిన శవాడనీ సభను సవర ము సమ 

వాండును, మాములోం సన్న ENON, య “ములో ౫ ME) చన 

గను నర్టించునొండును స్, ర్ల (౪౪ యును డి | (మున్ను 1 ణన నస సన్ oA, మ. 

(కె వానిన్ సంకుమిగచు' Ay, సభ (జో నేనో A 3% యగ రు 
Nu enh re mw nen te 

నొసంగ! నున్నను నాయ నము నిహీంది సలుస్రురితోం బరిచోస స నంండగు 

నాంతును మూగారు HR, టిల్ గ్గ గానము నాగ బ్య టాయముం 

ధర్మమును నీతిని నా_.రుమును లంగ సంచరచుటయు, పెంయనుంచని 
మనుష్యులను గా ఏంచుటయు గీసి సిటి మంట సుందర రురు భార 

యుండినను! బర ద మో AS ERTI మయి. బలవ్సుు యంగలిసి 

భుజిచుటయు (00, భనమును :స్తారయుగా సీగరి 0 య ము యు 

టయు, నిరిరులధనము నీ హసుదుటలోం గృెిమదేయుటయు, రాని 

లగువారికో నిచ్చిపుచ్చుకొనుచు వవహరించుటయు 61, అతిథికి ' 



= జ్ 

పాటలుజైప్పీ శ్రమ కలుగంజేయుటయు కు[గ్రామమునందు నివాసవంిన 

రించుటయు, ఎల్లప్పుడు వివారముతోం గాలము గడుపుటయు మూబ్లపని 

లవమణములు 62. నీటియందు బుక్కి-లించి యుమ్మి పయుటయుం గ్వాక్ అాంతు 

పయి జిలపుట్టినపుడు వేళొకకాలితో గోకుకొనుటయు, హీనకులజూతున్త న) 

శీవకుండుగా “నుండుటయు, రెంథునేతుల్లతో న్లొకేమాటు తల తల గోక్రుక్రాా ను, 
Ye ౯ WR 11 అటు | ఇత్! 11% 

టయు కక్కి ఇద్ద జేకాంతముగా శేదియో మాటలాడంకొనునవుయు 
మూడవవాడు వారిమధ్య జేరి (ప్రసంగమునందుం వాజ్లోనం (బలు 

త్నము చేయుటయు 64, (ఆగని బాలునకును న్ నోరానించి యంగా 

సోంకించుటయుం, బిచ్చివానికడకుం బోయి కూర్పుండుటయు, మరియా, 

విడనాడి కుక్కను జెంచుటయు మూర్భునిలక్షణములు 65, సర(స్ర్రీలణోం 

గలవాము గావించుటయు నోరులేనిజంతువుల నకారణముగాం గొ ల 

'బాధించుటయు మూర్షలతోడ సవహావాసము జేయుచుంశుటయు 66, 

దూరముగా నిలిచియుండి వినోదముగ యుద్దరం్శగములను గాగాయిు 

చుంటయు, దాని నాపివేయించుటకుం [బయత్నింపకుండుటయు, సత్యా 

మును మరుగుపజుచి యసత్యమును గారనించుటయు మూరుని లయ ణం 
ములు 67, ఐశ్వర్యము నచ్చినపిమ్మట పూర్వపుం బరిచయము పు మ్రూూ_గ్దిణభ౪ 
మరచిపోవుటయ్యు, చేవతలమోదను (ఖ్రాహ్మాణులమోదను దనంనుభికార- 
నిలువంబెట్ట యత్ని ంచుటయు 68, దనయవస సరమునుబట్టి సనియున్న తో 
వజుకు నదుటివానియొద్ద వినయవిధేయతలు ప్రకటించుటయు, నితరలగు) 
సాయముచేయవలనినప్పుడు తిరుగంబడుటయు 69, చదునునపు డతురణాం 
లను విడిచి వేయుటయు, లేనివి కలిపిచదునవుటయు(, బు _స్తకమ్రూపె దృృష్లై 
నుంచకుండుటయు మూధుని లక్షణములు 70. స్వయముగా 'నెప్పుడూను 
జదువకపోవుటయు, ఇతరులను జదుననీయకపోనుటయు, (గ్రంథముల నకు 
డును బదిలముగా సంచిలో గట్టియుంచుటయు గూడ మూారలడతుణనా 
లని నా తలంపు 71, ఫ్ 

మూర్జుని లక్షణము లెటులుండునో ఫొంతవజకం సిని. 
వివేకశాలియగు మనుజుడు ఈ లక్షణములను. (శశదతోం జలినికా 
మనస్సులో బెట్టుకొనును 72. ల్తంక నన్ని యో దూర లక 
గలన్రగాని త్యాగము గావించుటకు ( విడచి'పెట్టుటకు " అనువై నవానిని 

FE __ 
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నరింసయుడీను 74, 
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బనదు 2, మిర్కీంటీగా దము గరగర, Dy. Sts Tarr tn 
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నీకును బరిచయమున్నది సుళూ యని భాస వం, అనం wate 
వొంటరిగా (ద్రోనలో నడుననగణగు క్, య. వ న 1 

_లెంచి భాసింపబనదు, సవపు (దవ ము న 4 
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వారింపరాదు 7, ఉపన్యాస మధ్ మున IE Rd బరా... 10 

మును (పకమశగ్వేభావమున్సు “తంచి మ. ఎ mad ద" 
భ్యాసము నిడువరాను రీ, సోటి పి LEE ere శక త్ పాక 

రాదు. వాచాలునిణో (వాగుపోకుతో.. మలి. భామకి 
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రాదు. ([జేమించువారిలో _ నంతేఃకోలవాములు గలుగంజేయె'రాదు. 

కీతము బోధించినయెడల దానిని జెడ్డగాం దలంపరాదు 10. మాటి 

మాటికి గోపింపరాదు. అసత్య పురుపార్గములగు కళాదికమును ౫ల్ఫ్పీంచి 

బహిరంగపజుపరాదు. తాను జేయనిపనిని జేసితినని పరాక్రమ్మక్రుకటనం 

జేయరాదు 11. చేసిన ప్రతిజ్ఞ నెన్నంటికిని మజుచిపోకుము. సందర్భము 

వచ్చినపుడు సామర్థ్యమును జూపుటలో వెనుకడుగు వేయంబోకుము. 

వరముగC బెద్దలగువారలను దిరస్క-రించి వారల నొప్పింపకుము 12, 

ఆలస్వముకేయుటలో సుఖమున్న దని తలంపకుము. బ్రతేరులపయిం గొంజే 

ముల నాలింపంబోకుము. బాగుగా విచారింపని చేపనినేని_ గానింపం 

బోకుము 18. శరీరమునకు సుఖము నలవాటుజేయకుము. పురుమునహోం 
(బ్రయత్న త్యాగము తగనిపని, _కష్టములకు నెన్నండును భయమునొంంద 
కుము 14. సభలో సిగ్గునొందకుము. అర్థములేని వదరుబోతుతనమును 

వెల్లడింపకుము. ఏమైనను గానిమ్ము వేచీమాటలు, నొప్పించుమూటలు 

నుడువకుము 15. _మిక్కి-లిగం జింతిలకుము. ఆలస్య మున కలవాటు 

పడకుము, _ పరశన్ర్రీలను చాపబుద్ధితో సందర్శింపంబోకుము 16. ఎవరి 
వలననేని యుపకారమును గై కొనకుము. ఉపకారము నొకవేళం [ కొంటి 
వేని డానికి (బతికృతిని జేయుము. ఇతరులకు విచారము గలుగంజేయ 

కుము. విశ్వాస ఘాతకుండ వనిపించుకొనబోకుము 17. అపరిశ్నుభ ముగా 
నుండకుము, మురికిబట్టలను ధరింపకుము. పోవ్నచ్చున్లు వార్తలను మిీా'ెచ్చటి 
కేపచుంటిరని యడుగంబోకుము. 18. పదుగురిలోం గలసియమెలసి 
యుండుము. అందజకు మంచివాం డనివీంచుకొనుము, స్వల్పనులము 

నాళశించి పరాధీనుడను కాబోకుము. నీ భారము నితరులపై € "బెట్ట 
కుము 19. పద్ద్యవాయుట్క (వ్రాసినపద్దు 'తెలియంజేయుట లేకుండ ఇచ్చి 
పుచ్చుకొను వ్యవహారము జరుపకుము, నీచునివద్దనుండి బుణమును డీసి 
కొ'నకుము, తేగిన సాక్యుము లేనిది తగన్చు తీర్చమని రాజసముఖమునకరం 
బోకుము 20, అబద్ధపు మాటలను జెవిం 'జేరసీయకుము. పలున్పురొక్కవధ 
ముగాః జెప్పుచున్న మాటను గల్లయనకుము. ఆదరణము లేని సలమునం 
గొంచమేని మాటలాడకుము కీ1, మత్సరమునకుం గోధమునకు ఓ వాద 
యమునందుః చావొసంగకుము, అన్యాయము. గనివింపబేని 'యివరికినిండ 
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వై వాం న్నీ = LR 

సుఖములలోం దగుల్కొ-ని పరమార్థము నెడ చెడముొుొగ  మిడ 

బోకుము తిన. కులబేవతలపయి భీ క్రిబీశ్యాసములను ది దొలంగంబోకుమయు. 

స్వధర్మము 'నెన్నంచేని విడనాడకుము., విచారింపక వెట్టి పట్టుడలతో సీ 

యిష్టమువచ్చినటులః బనిపాటల నొనరింపకుము శి6. నిర యమభావము నవ 

లంబింపకుము. జీవహాత్య కెన్న (శు దొరకొనకుము. మేసుమావరించియుండు 

టయాచి దూర [ప్రయాణము గావింప వెలుపలకు. బోకుము. చెడ్డస సుయ 

ములలో (తిథి వార నవు కాదు లనుకూలముగ లేనపుడు) (బవా సము 

నకు బోకుము శకీ7. సభాభయము దరిజేర నీయకుము. సమయము వచ్చి 

నపుడేమైనం గానిమ్ము(ప్రత్యు త్తరము నిచ్చుటలో జంకకుము, ఎదుటివాండు 
ధిక్క-రించినంతన పిజిక్ వై లోంబడకుము తిర. యోగ్వుడగు గురూ _త్రముని 

నిర్ణయించుకొని కడ తేర యత్నింపుము. నీచజాలివాన్ని మాతను గురు 
వుగాల్లౌ కొనబోకుము. వై భవమునుజూచి మురిసి జీవితము శాశ్వతమని 

విజ్ణఏగకుములి9. సత్యమౌార్షమును ఏడనాడకుము. అసత్య మునందు దృష్టిని 

బోనీయకుము. అసత్యము నెట్టికరుణమునందేని యభిమానింపం జలంప 
కము 40. అపో ర్తి గలినినచో నది పోగొట్టుకొన యత్నింపవలయును. 
సత్కీ- ర్తిని మంచికార్యము లొనరించి వృద్ధినొందింపవలయును. విబేక 
ముతో బాగుగా విఛారించి సత్వమార్ష మేదిమో దానిని గనిపెట్ట నిశ్చల 

బుద్ధితో ననుసరింపుము 41. ఇట్టి యు_త్తమ గుణముల నలవరచికొనని 
వాండు అవలతణుండు. అట్టివానిని లవణములు ముందు సమాసములో 
ఫవివరింపంబడును, 

శ 
మూ(డవసమాసము - కువిద్యాలక్షణము. 

(శోతల “౮౪! మో కీపుడు కువిద్యాలకుణముల నివేదించుచున్నా 6 

డను, (క్రద్ధతోనాలింపు(డు. అతిహీనములగు కులకే‘ణములు తముయొడ 

నున్నచో" వానిని విడచుటయే త్యాగము. విసర్హ్వనీయములగు నాంయయా 
దుర్గ కుణములను విడచినవా౭డీల * రగ 1. కువిద్యావంతుండగు వమూనవ్రండు 
లోకమునజనించి యెంతహోనిగావించెనో 'రాంబోవు లక&£ణముల గమనించితి 
"లేని మాకే తెలియగలదు 2, కువిద్యావంతుండగ (ప్రాణి కఠినరు "వణ 
మునకు భయపడిపోవును. ఏలయన నాండు దుర్గణములన్నింటికి రాణి. లి, 
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* శ్లా॥ దంభో దర్చో౭భిమానళ్చ (క్రోధః పారుష్యమేన చ | 

అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమానురిమ్ ॥ 

(భగవద్దీత ౧౬-౪) 

కామము, (క్రోధము, మదము, మత్పరము, లోభము, దంభము 
తిరస్కారము, గర్వము, విరుగుబాటు అహంకారము, "ద్వేషము, వివా 
దము, వికల్పము (అవాంతరకల్పనము), ఆశ, మమత్వము, తృష్ణ కల్ప 

నము, చింత్క కామనము (కోరిక, భావన (తలంపు, ఈర్ష ర్ట, అవిద్య, 

ఓరువలేమి వాసన, అసంతృ క్తి ఆసక్తి ఇచ్చు వాంఛ, సంజేవాము, 
నింద, అవినీతి, కృతభ్నుత, నిరంతరమదోోన్న_త్తత్క అన్ని యు చెలియునను 

దురభిమానము, అవజ్ఞ తృ విప త్తి ఆపద దుర్భ ర్తి, దుర్వాసన, స్పర్థ, 

కలహాళీలత, తంపెలమారితనము, ఉద్వేగము, ఆందోళనము కోలుగజేయుట, 

తిరుగుబాటు తనము నివియన్నియు. గువిద్యావంతునకుం గలుగు పరమ 

వ్యథలు 4 _ 7. కువిద్యావంతుడగు (ప్రాణి పవకారస్వరూపుడయగన్సు 
సకల దుర్దతణములకు నాటపట్టుగను, శ _క్టీహీనుఃడుగను, దుర్దనుడుగన్కు 
దరిదుడై కృషణుండుగను నుండును రి, వాండు సోమరిపోతుతనమున 

దొలుత గణింపందగినవా(డు. తిండిపోతుతనమున వానిని. మించిన 

వాండుండండు. దుర్చలుంజై యున్నను [గ్రోధగుణమును. విడువడు. తుచ 

గుణములకు నెలవుగానుండి యెదుటివారిని తణములో వలలోన వేసి 

కొనును 9. ఇంతియగాదు మూర్షులలో వాడు మొదటివాండు, కయ్య 

ములుసెంచి వినోదించుచుండును. వెజ్టివాండుగ ననృతవాదిగ వదరు 

బోతుగ నోటిదుడుకుడుతనము గలవాండుగ నుండును 10. కువిద్యా 

వంతుండు తాను స్వయముగా మంచియు. జెడ్లయు నెజుంగండు. వినదగిన 

మూటలు "పెద్ద లెజీంగించినయెడల ఏనండు. స్వయముగా వాని కేమియు 

"జెలియదు. ఇతరులవద్దకుంటోయి 'నేర్చుకొనడు, సొంతముగా నిర్వహింప 

బోండు. అభ్యాసదృష్టితో నూతనవిషయములు గమనింపడు 11. జ్ఞానహీ 

నుండును, నమ్మదగనివా(డును, ఏతండవాదము గావించువా(డును ఎదుటి 

వానిపై లేనిదోషముల నారోపించువాండును స్వయముగా భాక్తియందు 

* దంభమ్ము దర్పము, అభిమానము (కోధమా, 'సరుషర్వము అవివేకము ననునివి 

అనురసంవ త్రిని బుట్టినవానికి గలుగచున్న వి, 
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లగ్నముగాని యాతండున్కు భక్తులంజూచి యాదరింపనివాండును కునిద్య్యా 
వంతులని యెజుంగనగును 12, ఇతరులను నిందజేయువాండు,” కష్ట్రవ_ర్తన 
ముత గాలయాపనము గావించువాండు ఇతరులను హింసించువాండం, 
నిరంతరము విచారమగ్ను డై. యుండువాండు, (కూరకర్మము లొనరించు 

వాండు కువిద్యావంతుండు 18. పీనత్య్వముగ మెలంగుట, లేనివి క ల్పీంచుట్కు 

రోగముతో నెల్లపుడు మూలుగుచుండుట, దుపష్కా-ర్యము లా-చచరించుటు, 

లోభిత్వముగా నుండుట, అధర్మముగా సంచరించుట మున్నగు దుర్భతు 
లలో సంబంధము గలుగంేసికొనుటయు 14, అన్ని విధముల పీనజన్ముం 

డయ్యు నెదుటివారిముందు విరుగుబాటుతనము గనపజచుటయు, దవ్వుడు 
ప్రమాణములకు దాను "పెట్టిన వేరయ్యు బయటికి (శ్రీరంగనీతులు 
చెప్పాటయు, దాను బుద్ధిహీనుండు, సివేకహూనుండు నయ్యు నెదుటివారికి 
నీతులు గజుపుటయు. గువిద్యావంతుని లతీణములు 15. నీచుండును, 
ఆన్న త్తస్వభావ్రండును, పనిపాటలులేక యుండువా(డును, తిరుగుబోతును 
విజేకిపందయునై యుండియు బరా(క్రమవిషయిక సంఛావణములు గావించు 
వాండును 16, వయస్సున జిన్న వాండయ్యు గరువమునఈ 'బెద్దలకం కుం 
గూడం బెద్దవాండన్సు విషయాస క్తుండున్కు నష్తుండంన్కు ఇతరుల 'ద్వేషించు 
వా(డును నియమాదులం బాలించుటలో విభ్యుమ్హండై. నవాండును కునిద్యా 
వంతుండని తెలిసికొనవలయును 17. అతిశయవముగు నభిమానభావము గల 
వాండుగనుండి సిగ్గుపడనియాత(డును, బుణములపాలు'జేసి సంసారమును 
గూలగద్రోచినవాండును, దుష్టవర్తనుండును డంబములు పల్కుటటలో 
నగ్రోసరుండును, ముందు వెనుకలు పచారింపక_యేపనియేని (గుడ్డినాన్సివ్ల లం 
గానిందువాండును కువిద్యావంతుండు 158. ఇతరుల మనస్సు నొచ్చునటుల 
మాటలాడరాదు. వికారముగ (బవర్సింపరాదు. ఎదుటివాండొనరించిన 
మేలు మజువజనదు. అనృతము లాడగాడదు. తాను సకలదుర్గ తుణముం 
లకు నిలయమయ్యు ను_త్తములగు 'నెదుటివారిని ధిక్క-రింసళహాడదు 19. 
బయటికి మందమగిగానుండీ పనిలేని పనిగా మొండివాదములు చేయం 
గూడదు. బయటికి దీనభావమును |(బకటించుచు నితరుల మనసులు 
నొచ్చి మర్మ భేదము లగునటుల భావీంపరాదు. తాను దుర్చలుండయ్యు 
నెదుటినానిని గటువశనములలో నొన్నింపరాడు. ఇట్టి సామాన్యనీతుల 
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0గనినాశు సుసిద్య్యానంచుంయు 20. కిశనయులునుు గర్క-శోములును, 

౨నముజుంనుు సంచేహాంసాములును గుస రముల్సు సీ నములునగు 

టల బలుూనొాశండయన్తు. (గూూరభానము, సిష్టురాచరణము దురా 

కము గలు "నును 21, నం నములు, మిథ్యాసన "ఇదములు 

త్యనిందలు), అశుభ నచనయుయు. సిలుడలీసిమాటలు, 'జ్వేవనచన 

లు, అిన్ఫతఎాస్యిము? 9, న్య గాసయులు పటునుచు నితరులను నీవెంత 

ంతయని తూలన గం *దును గున నంగుంశు విఫల బయటి రొొక 

లోనాకటిళ సంచరించుట్క "పనలను దిరస్కంరించుట్క గుటిలముగా 

5 ర్తించుట్క కోసమును. సమ:యముకొజగు మనస్సునందుః. (ద్రాచు 

ఘవతె దాచియునచుట్కు (రగ గొనుగుకొనుట్క అదిగో ఇదిగోనని 

లము గడుపుట, ర్వ భోం 'మునరించుట్కు కోపముతో నుండుట, 

కం త్రముగనుండి సిగ ఏఏలసిణీగా. సలంగుట కునిదగ్యలతుణము 28. 

ధి కామని అనిచారి పొని నర అనసా 'రరోగ్సి భూతానిస్తుండు 24, 

గృహ త్యాపాతకుంయ, (అపా త్నాసాతగుంయతు, గోచాహ్మణహూంతకుండు, 

-తావితృహంతగంంయ్కు మహాఎాసాత్ముండు, సతితంండు 60 ఇృనంతుండని 

స్పంబడును లర, హినకార సము ౧7 “నరించుటంయు, వ “సనులకుం 'ొల్బడు 

యు, దురాగతము భో'నర్చుటయుగ, దనను నమ్మిన చెలికాండ్రకు 
ేహాము వేయుటంయము, ఎదుటి శొనరించిన మేలును మజుచిపోను 

యు, సవతితల్లి నోలాన్సి గురుపన్నితోయాని ఏ సముబేయుటయు, నరక 

దములగు కలుషను గాచరించు[ంమ్ము. ఆతతాయిగ. వదరుబోగుగ 

ంథుటయు 26, మంచిని 'చిమగుగాం దలంచి తగనవులకు. దరిపెలకుం 

"ట్లాటలకు పొల్చడంట.యు "ధర్మము. లొనరించుటయు, ననిగిమూలిన 

నులు జేయుటయు, నిచారములలోం 'నాల్బాచుకొనుటయు, సొడీలు 

'స్పూటయ్యు దుర్వ్యసనములను _ సిడచి'పెట్టలేకపోనుటయు, ఏరోధవున్న 

బుందునకు దుముగుటయు మొదలగు నవలముంములు గలనాండు కుపిబా 

ంతుండు 27, దున్షుంను, అపయుశస్సునాగ్జీంచిననాు, ములినుండు, పరుల 

యమును సహింపనివనాశు “సై (రసహోరము గానించునాండు 25, 

నాసకాండు మూరు, పీణీకిషంద, దురాచారుండు, ఆలోచింసక 

"జైదాటుగ నర్షించువాండు చారిదోవీడికాడు. నిందల నారోపీంచు 



అం ఎనన వరంలా కావాలి = 

i చాసో ద. &- 
| " “uk wm ! 

వాండ్కు వే ఎ రములను బాటింపనివాండు, పర ద్రవ్యములను దొం 

లించువాండు కువిద్యావంతుండు 29. బుద్ధిహాను(డ, అడ్డదిడ్డములు పలాంక్ 

వాండ్కు అడ్డము లేకుండ గబగబ వదరువా(డు, వికారముగా నన్వునాంలకో 

దుడుకుతనము గలవాడు పాప పవృత్తులయెడ మనసుంచువా (శు, CEs 

తము నొందినవా(డు, దుర్చుద్దిగలవాండు కువిద్యా వంతుడు 50. పరుల 

జంపుట్క దోపీడు లొనరించుట్క బందిపోటుతేనములు చేయించుట పౌ 

గుండెకాయలను గాల్బుకోని తినుట్క కనబడినవానినెల్ల 'హమోాసగించు ఈ 

పరస్త్రీ వీలతో భోగించుట, కార్యసాధనమునశై_ యెదుటివాని నజీపనిణ 
సో త్ముగావించుట 81, తానుచేయు 'చెడుపనులకు లోక మేమనునో యహ; 

సందేవాముగాని సిగ్గుగాని పొందకుండుట్క తగవులకు ముందడుగిడంఉు 

సచబుద్ధి ప్రకటించుట, మిగుల మదోన్నత్తుండై_ సంచరించుట్క, భయము జే 

మెలంగుట, చదువననిం బెడమొగమిదడుట్క తగన్రలన్న_ జెనులు కోసనికొనయుత 

ఏకారకార్యములు గావించుట కువిద్యావంతుని లశుణాములు తటి! 

ఒథి ర్వము 'లేనివాండు పగ సాధింపదలంచువాండు అనావారముగ నుండ 

వాండు, (గ్రుడ్డివాడయగ  కుంటివాండుగ గూనివాండుగ  జెవిటివాంయు 

ఇ్యాసరోగిగ దగ్గరోగిగ నుండియు గరువమును గొంచమేని విడిచిపెక్త్టు 

వాండు లిక్కి విద్యాహీనుడు వై భవహీనుండు, కులహీనుండు, ఐళ' ys 
హీనుడు శ_క్రీహీనుండు, సామర్థ్యహీనుండు, భఛాగ్యహీ పీంనుండు చలు 

మెత్తుకొని (బతుకువాండు కువిద్యా వంతులని తెలిసికొన వలయును చ= 

బలహీనుడు, కళాహీనుండు, ముదాహీనుండు, దీషూపీనుండు, అం; 

హీనుడు, లావణ్యహీనుడు, అంగహీనుండు, సొందర్నహీానుడు శ! 

మానడు యు _ర్రీహీనుండు, ఆచారహీనుడు, ఆలోచనాహీనుంచక 

pen స సత్స్వ్వహీనుండు, వివేకహీనుండు, సంశయ సుందూ 

మానవుడు మాజుట కువిద్యా ఫలమే వీరం, భ డీ హేనుండు, ఛావహీనుంచక 

జ్ఞానహీను(డు, వె రాగ్యహీనుండు, ఫొంతిపీనుడు తమూహీనుంతక 

అందరికంశును హీనుడు నగుట కువిచ్యా ప్రభావముననే రీ7. సమం 

సమయములను, (|బసంగమును, ([బయత్న మును, అభ్యాసమును, విన్నా 

మును, మ్మిత్రత్వమును గమనింపనిపాండును దార్భాగ్యులలో నొకంత 

వెప్పందగినవాండును లికి ఇంకియగాదు  పూర్టోక్తములై నజె౫ 
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యింకను నిట్టైవెయగు నవలతుశాములకు నెలవుగ నుండువారలను గువిద్యా 

వంగులని (శ్రోతలు (గహింపగోరెదను విం కువి ద్వ్యాల తణములను 

బాగుగాగహీంచి వానిని. బూబర్సిగాం దప్పక విడిచిపెటవలయును. దురా 
లు 

(గవాముతో నుచితానుచితము లెజుంగక వానినే పట్టుకొని (వేలాడుట 

(శేయాదాయకము గాదు 40. | 

॥ 

నాలుగవ సమాసము -- భ_క్తినిరూపణము. 

పూర్ణజన్మములలో నొనరించిన నానావిధములగు సుకృత ఫల 

ముగా నీ మానవజన్నము లభించినది. ఆ సుకృతముగూడ మహా త్తరము 

పప్మితము నయ్యెనేని యీ చేవాము సన్మార్లమునందు లగ్నమగును 1, 

నరెడేవాము లన్నింటిలో (బాహృణజన్మము మిగుల (్రోస్థ్రమైనది, అందుం 

గూడ స్నానము సంధ్య సద్వాసన ఈశ్వరభజనాసక్ష పూర్వజన్మపుణ్య 

మున్నగాని యలవడవు 2. పరమాత్మునియెడ భక్తి గలిగియుండుట 

సర్యో త్తీమమగుపని. అందు సతృమాగమము లభించినయెడలం జెప్పవలసిన , 

"దేమున్స ధి! సమయము సార్థకమగును. ఇదియీ మానవజన్మము నెక్తుట 

వలనం గలిగిన పరమలాభము కి. భక్ యభివృద్ధి నొందించుకొనవలయు 

నన్న -నోం (చేమయొక్క-యుం (బీతియొక్కూయు సద్భావము "పంపొందింప 

వలయును, భో కోలతో 6 గలసిమెలసి యుండుటవలనను, వారీకథామహో 

త్పవములు జరుపుటవలననుగూడ భక్త యభివృద్ధినొందును 4. నర 

చేసాము నొందినందులకుం బరమదుర్గభ మైన పరలోకము నార్జించుటకుః 

నొలందిగనో గొప్పగనో యత్నించి జీవితమును సార్థకము గావించుకొన 

వలయును. ఇది యత్యావశ్యక మగు పని 5. సులభ సాధ్యమగు ఏధిననుస 

6ంచి 'వేదవిహితవుగు (బాహణకర్శము, దానధర్మములు, భగవద్భుజనము 

వొనరింపవలయును 6. సంసారదుఃఖముల ననుభవములోసికిం 'దెచ్చుకొని 

యనుతేప్తు(డై మానవుండు సర్గసంగపరి త్యాగము గావింపవలెను. లేదా 

భ్ _శక్రీయాగమునేని స్వీకరింపవలయును. దయాదానధర్మములు తొలంగ 

కుండుటయు, భగవంతుని దివ్యనామము భజనము గావించుటయు 

నావశ్యకము, అట్టుకాబేని సాధుస్తాంగత్యమునేని 'జేయవలయును 
7, అనేక 

జ అనా “నాన? —__—_ 



చాసబోధ ద. 2_శీ 

శాస్త్రములను బాగుగా బకించి త్నత్షమును జక్క-గా' దజిచి యెజుంగ 
వలయును. పాపములు నశించుటకై పుణ్య త్రీ రములను దర్శింప 
వలయును, మహామంతములను బురశ్చరణము' గావింపవలెను రి. 

శ క్రియున్నంతలోం బరుల కుపకారముబేయుచు. బెద్దలక డ జ్ఞానవిచారము 

గావించుచు అధ్యాత్మనిరూపణమునందు- 'బాల్లూని నాం*ఎ*రముల విణా 

రించి (గహీ హించుచుం గాలము గడుపవలయును 9. మనుజుడు జూనాథి 

కారి కావలయునన్న చో "వేదముల యాజ్ఞలను 'బాలింపవలయును. కర్ణ 
కాండమును ఉపాసనాకాండమును ఆచరణలో. జెట్టవలెను 10. ఓ మాన 

వుడా! నామాటలు శ్రద్ధగా వినుము, తనువు, మనస్సు _వాక్త్కుణా, 
పత్రము, పుష్పము, ఫలము, జలము ముదలగువానిలో సీ"కేది లభించునో 

దానిని? బరమాత్మునికి _సంతుపికలుగుటశె సమర్పించి నీ జీవితమును 
సార్థకము గావించుకొనుము 11. ఈలోకమున నీవు బసించనంచులకు 

ఫలము ధర్మకర్మములొనరించుచు భగవంతుని యన్ముగపహాము సంపా 

దింయకొనుటయీ! అటి ట్ర సత్క-ర్మములు గావింపకుందు వేని వ్యర్థముగా 

సీభూచదేనికి భారము గూర్చినవాండ నయ్యెదవు 12. కొంతలో? నొరత౭ీని 
యాత్మహీతముకొొజుకుం (బయత్నము యవలయును. తనునును హృద 
యమును సమర్పించి శ క్షికొలంది యిీశ్వరకార్యములు గావించుటు 
వమానవజీవితమునరుం (బ్రధానధర్మమని యెబుంగుము 18. ఇట్టి ధర్మముల 
ననుసరించి సంచరింపని మనుష్యుని మృతే పాయునిగ ఛావింపుము. నాని 
జన్మము వ్యర్థముగా దల్లికి శమగూర్చుటకే 14. 

సంధ్య జ్ఞానసంపాదనము చేనభజనము 'దేవతార్చనము మంతము 
జపము ధ్యానము మానసపూజ భ_క్టిపేమ నిష్ట నియమము అతిథుల 
నభ్యాగతుల నాదరించుట సద్బుద్ధి సద్దుణములు లేనివారు భో కలని 
చెప్పందగరు, నిరంతరము పహారికథా సరతంత్రులై వ_ర్తింపనినారలుమ్ము 
ఆధ్యాత్మీకవిషయములను బెద్దలవలన శ్రద్ధమై విననివారలును, మయో 
లగువారితో 6 జెలిమి గావింపనివారలునో పరిశుద్ధాంతఃక రణముతో సంచ 
రింపనివారలును ,మిథ్యామదలోలునై యుండి కె వే_వల్యమును గాంచనివార 
లును భ' క్లియోగమునకుగల మహాత్య మేమెణుంగుదురు? నీతి న్యాయము 
పుణ్య[క్రియ లొనరించుళ క్రి యుక్తాయు_క్తము నెజీంగి మెలంగుట పరలోక 
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రజోగుణ నితు*చణను వ 
TTT TTT WORE SEES EDI TT UY ET” TST అంకం రు క యం CLOT 

సాధనను గద్య A pn సె "సర్లు NY iS. asnsa Wi శ 

రమ్యుసిగాసము (రస్మా హొ, 3 గేల మ్య) ఇని మటు (win) 

ద్ మి త భాకుట సాగును మున్నగు ₹111వారు సతి ఆట 

టీలీనిం జనన రు, గలి ససఫిర్భునర్యహు, Alay, ర hy “లో సము 

ఇవాలోగ ది, వనము, MEO DN, న గ్గ )నిరగ్గపా। మం అపానము, 

శ్ఞునము ఏ బాగ్యము, యాగము, స్వర్గము. మున్నగు. సయ్, ములు 

శళ్లై ౪/4 

Solana, అదరలి (సొబుస్పునల), ఈం గము సట్టటంముు, అదిగో. 

భానిము, సర రు నున (నను సరులు టాన్ని స్ధల స. 

కోరంమున సనంందుట్క భరో కరమున గలుగు సాటము గారు? 

చుట్ట వారిగా! df స నిరు COREL VEU TU 

ఇంతి/మీగాదు రండు గీసన్న టన (లంచము. రు? 
ల ల డీ ర సళ క స. ఓ" శ ay Wr os జచ్చినపారు, సషతవ్య్చానయిలగు పుణ్యాన ) ira vist సం 

హుమా. Man [15 20, fy అగ, SM 2 

సొనుగి గడించిన రల"! భగినద్భ, తసంగెన్ల in ఎం. తరుం 
సొరిపారీ మయూాచరు ముం గినుకుాలముగి సజముందుంురు సగ 

"write Are vit" 

ఐదవసమాసము  రజోగుణనిమూపణము. 

ఈ (హాము సక్యిమ్కు రజస్సు తేమను అను మూడును 
ములణో గూూంజియున్న టి, నుూండునసుుయముుంలో సతయ. ము యు 
యన 1. స్నస్టమునబన నుాస్పుడు భగనిద్భ ని, రోను ముల 
బునరావ్ఫ సిఏ మురల శమము. మును, తమో యువలం అగో 
గతిని పొందుచున్నాడు శీ, 

చే ఓ 4 FF నిను 0 ను? మ Teme, కల్లో Gap go గచ్చ Wi స్త సః ను భీ లి Sa wean 
బున ఇణన్భ లూ CE A eR తమసా 

శం Cy 

(ధగ వగ్నీత ఛీ ళు) 
శ సాగ్యనులు. నేనాదిలోకనుల. నందుదున్నారు. గతెగుం కిన ళజాలు 

మనుష్య లోకయునందు. నుకుతాలు గా అన్మిందుదున్నారు,. నిక. బ్యా హారిఈో నందున్న 
త మూగుగనలు గళాన్ని అన్మరులను ABE ure కండుధుజ్నా రగ, 



ణో 

ర్ న 
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Lg 

వానిలోంగాడ శుద్ధము, శబలము అను శెండుఖేదములుగలమను. 

నిర్మల శ్రంోనారు నుద్దులు. శేబలగుణులు బాధకులు కి. విచకు్షణులు?ళు 

నోశోతల *౮* ! ఇపుడు శుద్ధస _త్లుగుణులయొక్కయు, శబలసత్త్వ్వగుణంఅలు 

యొుక్కో-యు గుణములను సావధానమతితో నాలకింపణో లెదను. శుద్ధగుల౭ 

సంపూర్ణులై వర్తించువారు పరమార్థ ప్రియులుగను, శబలగుణపూర్దుకా 

మెలగసవారు సంసారలోలురుగను నురేదురు 4. సాంసారికులగు జనులస్ట్ త 

చెప్పూచున్నా(డ, -సంసారుల చేవాములయందు మూడుగుణములం 

వర్తించును. వానిలో నొకగుణ మెప్పుడు విశేవితమగునో యప్పూడకు 
తక్కిన రెండు గుణములు తగ్గిపోవును 5. రజోగుణము తీమోగుణవో - 

స_త్ల్యగుణములవలననే మానవజీవితేము నడుచుచుండును. ఇపుడు రజో 
గుణ కార్యస్వరూపమును 'దెలియంజెష్పుదును 6, రజోగుణము 'జేవాగా 

నందు ([బవేశించినంతేన మనుజుం జెటులం [బవ ర్తించునో యా విషయవో = 
చేర్చరులగు (శ్రోతలు సావధానమతితో వినియెదరుగాత 7. 

ఈ యిల్లు నాది గృవాస్థత్వము నాయది, ఈశ్వరుం దేమి పలు ఆ 
రము అని తమలోందాము నిశ్చయంచువారు రజోసకులు 8, తర్హి, 

తండి, శీ ప్రై, బాలుడు మనుమడు బౌలిక పీరలనుగూర్చి సీర వా 

(శ్రేయోభివృద్ధులను దలంచి నిరంతరము చింతించుచుండువాడు రజో 

గుణుండు 9. ముగా భోజనము గావించుట జలము[గోలుట తృప్తి మీద్ 

వస్తాదులు ధరించుట 'సేలువలు గప్పుకొనుట ఇతరుల పదార్థముల నభిలూ 

వీంచుట మున్నగునవి రజోగుణలకుణములు 10. దానధర్మములు, జుక 

నములు, పాపపుణ్యములు మున్నగువానిని గూర్చిన విచారము 

గావింపకుండుటయు 11, తీర్థ వ్రతముల అతిథి అభ్యాగతుల చెఅటుం?ళ. 

కుండుటయు, హృదయ మసోచారమునందు లగ్న మైయుండుటయు 18 

ధనమును ధాన్యమును (ప్రోగుచేయుటయందు+ దీ వకృని. యొనర్చుటయు ౯, 
బరమలోభియె 'మలంగుటయు 1కి, నేను పడుచువాండను నేను సుందల ఆ 
కారుఃడను నాయంత బలవంతుండులేండయ నాయంత నేర రిలిడు నేను 
అందజకంకు గొప్పవాండను అని చెప్పుకొనుటయు 14, నాచేశవా _ 
నాగ్రామము, నాభవనము నానివాసము మూ[తమే నాకుం గావలసినదణు 
తలంచుటయు రజోగుణలతణములు 15. తొను సనుఖముగనుండనలయు;ను 



kak నగూూసరను 
కి తు. త పంల ల loam తంత టం ల BOOT ఆల TET ETE ATE ఛి రన, ఇట వత 111 

a tate Bue Hes An Aes నన) కోీఅడగీంయము 16, 

శ Ma "hg 200 iy రము. గుం గర ము. సంగుచుండ 

BR A rh గ చన్ను చాంరొనయి మిషన్ మమత 

పట | ఇ 4 by sO జ వ) న్స We గం 'ఫ్రుగ fr CATIA, దన చుట్ట 

hy rN యుగ ర ఖల గో, చని 4 బియు 

టు. ప్ఫాగః యానునా నుందుకోను 

Byte rs iat ayn Dh సారస On Fes న్నన్తుల 

గండ న Ug పస్ సన ఖల మున్ మగల :1తించుటయు 20, 

Ama my న. sr rte జప మునగ 

న. ఖమ! imo ఏ1, సల భన 

AWRY PW ని ధట న్ స Ka, 6 ఇర యమున నిరంతరము 

rap వరిం ఏటీ. లొను నన్న ము'నినసువ్రలన్నియు €ల౧స 
శ wpm ల ఊత MH 

నల FM Tey, ఎప్పిపసి డం: బరీతెకీ "మటు Par 

౨. "నబ “ాభనము మున్నగువానిశే 
లిం లిం. నిర్, తరము న్న. గారగీవముటను భాదుచుంచుటయ.. 

మూకీ ర్ ౫ ములు మున కూన ముటు మందును సాద 

ము Dewitt, hy Er msn Ry Da ముకి ముత్యుముగల 

తననే తెగన్ఫుటం పంగ ఒం దను. 'దగిసిననహస సస్థములను. బ్ 
CRD TTY WET, EP YY ఆ ల at ae LIAL WI F EE క నీ 

శ్ గ్ నటే చలీ Ua ఖగ గాగ సహ జగన: శు సోనుగగి కటు తనముగ 
a da) 

ను CNY స్నాధయర్, AA మలు (తలలో దన్న ("యు ర యుగ 

టలు SAN akan వరి ETS Mat ఎయు (్యంయ్య 

+ పాబుంాస్తులయుం్యాంయు.. వం/గనీపధారులయు)ు.. నంగులయొక్కంయుం 

(గక్షలను efi De" టల MIT, బాగా ములగు 

న్థృత్టము ౪ mest యు వాది! నను గడి: దినఫనను వ్యయము గాం 

Seem FH Mans ఏ, ఇన్పుపస్మువులను నీ! rయుగలో నుళ్పాహము, 

గట. WN sy Hon మును Bown, Won మునందు tL ల్లి 

ఏటి (ఏ ం్నతనయున గూర్చిన యుత్సాహము, ఎడుటివాని ఈ కరము 

we) hr? సతో ఢం, తోడు, సిత నియనుములను 

దలు షస బరముంతు నికు ధ్యానము కీయుటలో. సిర్గుంనుట, 



ల్సి చదానబోధ ద. 2.కీ 

కడుపుకక్కు-రితి-కె యెంతటికష్టములనేని సహించి నిబ్బరించుటు, (ప్రపంచము 

నెడ (బేమభావము (ప్రకటించుట యనునినియెల్ల రజోగుణలయణములు 0. 
మధురవస్తువులుగల యాహోరమును భుజించుటలో విశేవీంచి యాస 
గలిగియుండువాండును, మిగుల నాదరభావముతో దన కఖేబరమును 

బోమీంచుకొనువాయన్సు ఉపవాసమనిన [(బాణాంతకముగ  ఫావించి 

జీవితములో నుపవసించుట యొజుంగనివాండును కి1, శృంగారవిషయ 

ములను [వియతరములుగా భావించువాండునుు భ_్ష్వె 'రాగ్యములను 

(బ్రియకరములుగాం దలంపనివాండును, కళాసాౌందర్యములయందు వాద 

యము లీనముగావించి యొడలెజుంగనివా(డును శివి పరమాత్ముని 
నెబుంగ యత్నింపక నిరంతరము సంసారసంబంధములగు వస్తునులసయి 

(వేమ గలిగియుండువాశును ఎజింగియుండియుం దనను జన్మమృుత్యు 
(ఖో మణమునం బడవేసికొనువాండును రజోగుణుండు కికి. 

మోహకారణమున నీ రజోగుణము జన్మమును మరణమును 

మానవులకు సమకూర్చుచున్నది. సంసారబద్ధులగు రజోగుణులను శబలు 
లని గ్రహింపవలయును, వీరలు దారుణదుఃఖముల ననుభవింపం 'ొల్పడు 

చున్నారు కీ4. ఇప్పుడీ రజోగుణ మెంతదనుక విడవడో మూననుండంత 
దనుక నీ సంసారబంధమును విడువజాలడు, (పపంచమునందు మూనవుని 

విషయాదికవాసన లంటియేయుండును, వీనినుండి బయటజబడుట కసా 
యము లేమేని గలవా యని వివారించుట యవసరము కిర్, విషయ 
హాసనలనుండి బయటబడుటకు భగవద్భు_క్రియే తగినససాధనము, మాన 
వుడు విర క్తుడగుట _ యోదాయకము, ఒకవేళ విరక్తుడు కాంజూలంజేని 
యథాక_ భగవద్భజనము చేయుచుండవలయును శీ6. చేపూము, 
మనస్సు, వచనము షత్రమ్కు పుష్పము, ఫలము జలము మున్నగు 
వానిలో నేది సాధ్యమైన దానిని పృొాదయపూర్వకముగాం బరమేళ్వ 
'రార్బణముగావించి జీవితమును మానన్ర(డు సార్గకమొనరించుకొన 
వలయును లీ7. శక్తికి సాధ్య మగునంతలో దానముచేయుటయు, బుణ్య 
కార్యము లొనరించుటయు సావళ్యకధర్మము. భగవంతంనియం దనన్య 
భ_క్ట్ గలిగియుండుటయృు సుఖదుఃఖములు సంభ వించినప్తూడు 'దై వచింత 
నము గావించుటయు గ _రృవ్యము రర, అదియందును అంతమునందును 
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అత్ దుక అయం రలు చండ మ తరు. FEY YD FTE TIE శ ఇం టు 1 ఎత ఎటో 1 11 wr at 

ల * త్ | ' ॥ " / 4 నకలు శంస వాళ సం టా మసన చసుచని యున్నది. శొవ్చున శ 
గ్ 

శం 

| , గా ఈ J CI ' | 

క శి సంచి wants A నెల్ల Stan నిని శ గట శ 4న 

Him, eae సం ము రీ, వరనూారోను 

py Me rt hg కల్ ఫి" సగ DEST wl Ren శుస్టరణ' గీటు యు 

NUE we Mh తంతు కు యును స స్ు శముటను 

ల rn 1 సగ న్ు ము రు. తగ ముగా భోజనము 

Mets నించి HH, Wan hyn రః BIT ఎముళటు 

తీసుక ఏ కమం మున్న తనం కవ్చుర నిగోముంనుం దమో 

Mr hs సి "2 Wie టి 2 జంక “స న (శ ఇ వోలీించటగోచెదను 42, 

nein] 

బజన ం న్యాసము .. ౧ బాగుణ నిరూసణము, 

ఇల కేసు (యు. మరు. రళిగుంయముల అణములను 
పన నల 3 సస సృష్టిని గోనిరాగం అయ ములను 'జెలుపు 

as, సప సలం br రును. ైగొని హూఖము నలిగినతోగని 

STAN Tae EEE REN HS) DAD a ABV dor 

him నగును నీ Fa నలుడు తట. తీయ బంధున్సులు, 

vr sy yy yy మున్న Nase Nas మ చిగినగ మోద 

యు. Hpi వ మున నెడల ఇం యిోరుల | సొ ములను నీయు 

టయ. డన (పంల ంాడ టోటవోనవ్తుటయు. 4, (గ్రోభానేళము 

కనీగవషువ. (బిర్మిరక గాటు]. కిళాచమునలం. బరుగుటయు, 

క కుల నాకేం ee gin ర్, క, తనజేహ 

$s శస్త్రమునే. Era నుటయు, సితే రుల ముగు గో నిర్దయగా 

చుట యిం Se es Bos ములమె వినోడముగాయాచు 

Bh పటా! MAE ET 7 నిగ, తరము భాంతిగా నుండు 

ఓ టం సరి. (వతి..! నిర్వహి. dna, Dt 

మున సకుర వయ గీ సన తకు సద ఈ చేదు అను నివార్వమును 
Pr TH] న tpt 

Sram Bh సరా భ్ మచి భణంచుటయ్యు మిక్కీ 
pn CT TEE 

మస 1 ఒయు చి లొనుచితిముల నాబుంగక పన్న లచుటయు ర 'తొను 
hho rom 



ఇ 
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వేవమగా (భేమించువాతడు కాలవశమున మరణించినమెడల నతనికై_ 

ప్రాణక్యాగము గావించుటయు, నాత్శవాత్య యొనరించుటయు 10, పుర 
గులు చీమలు ఇంక నితరాటవిక జంతువులు మున్న గువానిని వధించుటలో 
(భీతియు, అత్యంత నిర్ణయాళుత్వము కలిగియుండుటయు దమోగుణ 
లక్షణములు 11. (ద్రవ్యముకొటుకు (ప్ర్రీలను, బాలురను (బాహ్మణు 
లన్కు గోవులను వాత్య్ణగావించుటయు 12, ఏదేని బాధలో జక్కుకొని 
విషమునుదిన నుత్సహించుటయు, ఇతరుల |పాణములను దీణయ దలంచు 

టయు 18, వృదయములో గపటమునుంచుకొని బ్రితరులను సర్వ 

.నాశనమొనరించుటయు, ఎల్లప్పుడు మదోన్నత్తుడై ముకో్కవిమై 
'యుండుటయు 14, కలహామున, కయ్యామున నిచ్చగలిగియుండుటయు, 
మనస్సులో 'జ్వేషముగలిగి వ_ర్తించుటయు 15, యుద్ధములను దిలకించు 
టయు, యుద్ధవా_ర్త రల నాలించుటయు, యుద్ధము స్వయముగా నొనరించి 

మరణించుటయుం బరులను జంపుటయుయాడం దమోగు౯ణా లతణ 
ములె 16. మళత్ప్చర్యగస్తుండై భక్తిని విడనాడుటయు, 'దేవమందిరము 
లను గూల్ప్సించుటయు, పండిన పండ్ల తో నలరారు చెట్టుల ముొుదలంటు 

నజికించుటయు 17, సత్కర్మముల నొనరించుటలో 'న నాసక్సి లేకపోవు 
టయ, నానావిధములగు దోషములు యోగ్యములుగా స్ఫురించుటయు, 
హృదయమునందు. బాపమన్న భయము శేకపోవుటయు.  దమోగు౯ణన 
లతేణములు 158. (బ్రాహ్మణుల జీవనాధారములను జెడ/గొట్టుటయుం 
(బాణులను దుఃఖింపజేయుటయు, జీవలోకమున కపాయముం గా ముగ చేయు 
టయు 19, కొంపలు గాల్పిగాని శ్య న్ర్రములతో 'దెగనరిక్గాని నివ, 
ప్రయోగము గావించిగాని పరులను భౌతికోపాయములవే ముత్పరమునం 
'దగటార్చుటయుం దమోగుణ లతీణములు 20, అతరుల దుఃఖమును 
గాంచి యానందించుట, నిష్టరముగా. బవర్తించుట, పరులనామ్ములఎ 
దొంగిలించుట్క (ప్రపంచములోనివా “రేమనుకొందురో ' యని జంకకుం 
డుట 21, ఇతరులు తమలోందాము తగవులాడునటుల౯శేసి వినోదించుట, 
మనఃపూర్వకముగా దుర్చుద్ధితో జరించుట 82, సంపదలతో విజ్ఞవీగుచు 
సామాన్య ప్రజల క్ట లాచకీంచుట, హృదయములో జాలిలేక -మెలంగుట్ల 
మున్నగు లకణములు గలనారలు భేమోగుణులుు ల్లకి, 
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శో 

FI న జ్. సనమ భు. gy నః 'నగ్గనము గ౧మునానిధమెడ 

(న శంభ Re a wy of A Tt A Ey నీ, స్నాన సంఖ్య 

ఇర నన నలు య్య... స్వుధర్భమును. నిడనొడ 

సగం టం రి పా ఫాలీ న్లో A వారు FM 95, 

AT కంకుల. సోేనరుంయు... దస్టియరగడులమొగ్కుయు 

hoy veil hy", JETER he adh. మున్ it సు ము తోంసగుటయు ౨0, 

am PRs బహు గిది ఫో కూర్పు డీ :ముబేసనినా భజం 

క శ్? కాల త తంల లుకు ళు 7, చీతా పదులు జేయు 

చమక, కప్పలు... నరిచి. పరుల సొన్పిచుటలో 
nih a Yay Sew “Sana స? ఇంంముండు అదరిభానముగ 

ములు టు వష = గా. ఫీపుంలో. రణ ధమునుజేసికొని అందుక 
ముం HL ERA CR ఈ! తనీ సే, మంనుర్యు, మండుచున్న యన్నీ 

న ప. CIR గప, నగరమును SHIRES (గుచ్చు 

న TY ఫం Su ఇలా లే: re parker ములు 29, స సటిలో 

శాం. మ శ్రీ సే (గ. ఏను ముం గారిని. " 'జీహామునం 

hts Ae “We an, skim ముగ" వెందీ'వం నన్ర్రముగో " 

గం యుల న్య / నులి 1 గప ప్రసన్నము!" "జగ మూ మూరు 
Ww 

స +, 
AF , 

htt Aad 

Shy. AR సదరు. "ల్ rte AO, rm తీనయ్ఫ్య్య . _ వము) సినీేద 

న A tty, తర సకల LO సయ చక న తనం౧హమును 

tithe hy న eT) a షభ? జ న్లో నీ రీ (ృగుసాతము) (గిందంబడి 

ను తట గ్ wip Ho ee పమ HI WHO నర! ఏ యలు! దయా 

ముం Bl NED కగు లయగా 'ర్చుుచుటయుం ద న్నరు 

న అండి. పదయ దుకు, “జీవటెమిందిర చ్యారమునం 

Ug గయకు గిలి సరావోరముగా. నుండుటయుం, 

తనల మను వసుంచి 'ఉహామును గాల్బుటయుం, బొగ్యభొవు 

ళ్, ఎ న. భామల {2 ఖ్ "ప్ల చుకొనుగయు లీని సానుము 

EE చు తనమును. అనుహ్వంచుటయ్లు, వాయువును 
జాం! CT oe ann వట! నకక్లిటోోగ జత! TE, Trt 

పాముతో సావియుంచుటుయు,. ₹దత యానీకించనని కదలక మెదలక పడి 

యుంముుయు. దమోగుణ. అయణములు 84, గోళ్ళను వెండ్రుకలను 
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దీర ముగా బెంచుటయు, తనచేతిని (క్రిందికి వాల్చక పయిశెత్తుకొని తిరు 

గుటయ, నెవ్వరితోడను మాటలాడక మాన్మవతముతో నుండుటయ్లి కిక్, 
నిగవామున కభ్యాసపడి తనశరీరమును దాను వీడించుకొనుటయు, దేహా 

దుఃఖముతో (శమనొందుటయుం గోరికల సమకూర్చలేదను కోపముతో 
దేవతా విగవహాములు _ పగులంగొట్టుటయుం దమోగుణ లశీణములని 

యెజుంగవలయును కి6. 'చేవతానిందనము గావించుటయ్సు ఆశలకు లోనై_ 

సాపములాచరించుటయుం బనికిమాలినవాడుగ నుండుటయు,సాధువులను 

సజ్జనులను (బేమింపక స్నేహముచేయక యుండుటయు ఆవారముగాం 

గలవారలు తమోగుణ (పథాన పురుషులు ల. 

తమోగుణవర్లనము పూర్తిగా చేయ నెంచినమెడల నది మిగుల 
వి_స్తరమగును, అందుచే త్యాగము (విడువందగినవి తెలియు. కొణకుం 
కొంచెముగా నిచ్చట నిరూపణము గావించితిని 88, ఈ తమోగుణము 

పతనకారణము అనగా నధోగతినిగూర్చునది. మోతు మో తమోగుణము 

న్నాశ్రయించినవారి కెన్న(టికిస్ లభింపదు 89. తమోగుణానుసారముగల 
'చేయంబడు కర ములఫలితములు మిగుల చెడ్డవిగా గణింపంబడును. సీని 

వలన జన్మ మృత్యు వుల మూలమెన్న (టికిని నశింపంజాలదు 40. జన్నమరణ 

ములు నష్టము కావలయునన్న  స_త్త్వగుణప్రధానుడు కావలయును. 

ముందుసమాసములో దాని నిరాపణము గావింపబడును గాన వినం 

గోశదను 41. 

ఏడవ సమాసము _ సత్త్వగుణ నిరూపణము. 
దారుణదుఃఖదాయకమగు తమోగుణము నింతకుముందు సంగ 

హముగా వర్ధించితిని, కాన నిపుడు పరమదుర్లభమగు స_త్హ్వగుణమును 
గూర్చి చెప్పుచున్నాను వినుడు 1. స _త్త్వగుణము భజనకాధారము, 
యోగులకు సపహోయకరము, దుఃఖదాయకమగు సంసారమునుండి మాన 
వుల నుద్ధరించును 2, దీనివలన మనుజులకు ఉ_త్తమగతి లభించును. భగ 
వంతునితోం గలియందగు మార్గము స్నత్ష్యగుణము నాశయించినంతన 
సుబోధ మగును. సాయుజ్యము (పరహ్మాములో లీనమషగుట్సు లభిం 
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చను ణే, క జకం హార సంసారసాగరమునుంగ్ 

AR I. LU సో i ram నిగ కోయి! జన తప్పను, 

Preys wes 1 rset క nD wh, సరము *రయు డీనినలస'నీ 

OTe Aq TERA గీసిమూాబలమునానీ_ రటోగుణ 

ముం BITCH TTT SRI DD గ్ పరమసుషఖు రగ ము, 

న. పటము కి 1 ససంవారణము, 

సున, 1% | క అసం ముం నుసి సగుణ ఫ్రుభొనము జంతని 

ర CEL. LE 7, ర. జీ) ములో! స Bex గ మూాసన్చని 

WMHs mM hte Tem మున సవతి.” చడ ర 

స లను ఇంగ యం సీశ్యరునియంద (ేమగలుగును, (ప్రపంచ 

SQA 10 శ గా అంచును. ని గముల్లపుడు కర 

వం MS వయం Bb సంసారదుఖమును నుతుననలయునక 

(1 ర హా 2 Fg భ్ ఎచయూోగ్గను ము సన సగ 

seit Mo, * మ గ జపము భోజన గ ముత స ఒ్షగుణయు 

wey hens 10, Ie) "సము మే. యు, ధ్ య౧చు 

Aart ATS లల నుల ల్ న్న ముతో గ్ గలుగును! 1. 

oe క న my ము [1 గించి పుణ్య లుందగుట 

bay hd. “మున 2న వుగానుంచి శరీరమును నృన్ర్రనుల 

ఘు దీర ముగా నిందు కినుటన [టయ మాగాద్ట్టగువులను కొను 

Eu తీయు. వింరుటను (భోత్సహించి పీయించుటకును, 

ఇద భాస ws నంటు. మె, సగరులు. ఎక ంంయిటురీను, జానము 

4 సంభ? టియు నరుల చే. జీయించుటనును 

స కు ges ey Uh పృ మగు పథ గయిదగు మానను 

అబల సరూ కను. మ సు అన్ని తగును. హరికథ * నాన్న, 

నింబిన, పధి+చరో:ఎముటు దుళపాయు సును త, స  చ్వగుణయునల 

ఇ సధ దం శద సున నిధి, గ సోభానము, ఘభోచానము నివిధము 

బన గన్ని దంల గాపించును. 15, ధనదానము, నృవ్ర్రడానము, అన్న 

నామం, నగి దినము, (బాహూ సంతెర్వ ఎమి 16 శ్. “కస్నానము, 

ష్ * స టన్మునము, (వనము, ఉధా్మపనకూ ఉానము, అయ్యాక, ఉప 
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వాసము వీనిని నిప్కొముడై మానవుడు స_త్హ్యగుణసవోః 
గావించుచున్నాండు 17. సహ్మసజనసమారాధనము, లత్జనస 

. నమ్ము బహూువిధములగు దానములు మున్న గువానిని నిష్కామ 
జేయుట స _క్లగుణుని లవేణము. స్తి కామ్యబుద్ధితో నాచరించ 

గుణుని లక్&ణము 1, తీర్గస్నా నములయందు భూదానములు 
టయ, నెడారులలోం. జెబున్రలు బావులు (త్రవ్వించుటయు, వ 
లకు ఆలయములకు శిఖరములు . గట్టించుటయు న _ర్వగుణలతుణ, 

"దేవస్థానములు, నివసించుటకువలయు  వసతిగృహములు సోవె 
నిర్మింయటయు ఆలయమున దీపమాలను సమర్పించుటయు,. 

రావి, మున్నగువానికీ అరుగులు వేయించుటయు స త్వగంణ 
ములు 20. వనము ఉపవనము, ఫపుష్పవాటిక్క కూపము, ఈ 
మున్నగువానిని నిర్మించుటయు మునీశ్వరుల హృదయములకు 
గావించుటయు 21, సంధ్యా వందనము నియత కాలమున నాచరించ 
దాపసులకు గువాలు నిర్మించటయు, నదీతీరమునందు సోవఐ' 
కట్టించుటయు, 'దేవాలయములయందు. స త్తరున్రులను నెలకొల 
స్నత్ష్వగుణుని లక్షణములు 22, అసంఖ్యాకములగు 'చేవాలయవ 
.దఖండదీపములను 'బెట్టించుటయ్యు. జేవ్రన కలంకారములు సః 
టయు వెక్కి గడియారము, మృిదంగము, కరతాళము, 'తాషా 
నగ “౮% సన్నాయి మున్నగు మవోహరములగు సుందరవాద 
"చేవమందిరములలో నుంచుటయు 24, ఇవిగాక యింక ననేకవి' 
సుందరవస్తువ్రలను. బేఎ"లయములలో నుంచుటయు, స్వయము? 
భజనమునందు: దత్సరురడై. వ్రరించుటయు సా లిక లవణ 
ఛత్రము సుఖాసనము, తాంబూరు, పతాకము, చిహ్నము, ఇవా, 
సూర్యపానము మొదలగు వస్తువులను చేవాలయమునకు చా 
వాడును కిరి బృందావనమును 'వేయువా(డును, రంగవూలలను 
వాండున్సు చేవమందిరమునందు సమ్మార్గనము గావించు? 
సా_ల్వికు. డనంబడును 27, బహువిధములగు 'దేవపూజోపకరణ 
మండపమును చాందినీని ఆసనమును 'దేఎ -"లయముల కర్చ్పణము ; 
ఓయు 26, చేన్రనికొజుకు నానావిధములగు భోజనములను నివేదనవ్లు 
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పకన ళుు స్ట గ పా వము రణర్వరముల _నూయ్బుటయు 80, 
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గళం దగగ గుడీ వచనము సోరములు బుక్క. (గంధ 

పోశి Nh జో నగ తరము 0౫౪వ కుం ము స్తూ కోలక్ణమురీ2, 

తజ మ సారము బురుముండుగాసి సృ్రగానీ శకొలందిగ సామ గని 
గ్ షి సన గః ఫు వరినియుయుట సగగుణునిలయూాము 88, 

Aen AAI మళ? “రము సమక భ్ నవేంటెని సొన్ని భధ మునకు 

సరుకు ముుయు.. "ంగిపగంమునయు. భ_గిలిగి యుండుటయు రీక్క 

Nay కనాన. dt yn గయ ని భ గవళాంవగయిం -* 

మర్ ద కది సున స తీయు Rh, WEtIT భాానించుచు నుపవసించు 

యు, బి న | Hs టు ఈం సిత్సముగెచ్చగ జపసంధ్యా 

COTE. grt స గా ser: యులు 16, ఇతరులతో 'నిన్న( 

శు గమ. aD ఇక. తుని సి ందున్సు నిగుమము తస్పక 

WO Ay, ready సః నుస్టయంచుని దును 67, ౪ 

నం అను నాన పో. WTI శ ఇరమూాతుని పన నొను 

సమ శీ ఇ మ ఇదు. భగవ రై గిన సనుయనమునభ్ AC 

(యయు fem సేట్టగయు, గీ చము ధొాబ్చువాండును 88, 

ప్యాన గుమున గీక్షరున ని శముగాసంచును. స*నంద బొప్పములపిడచి, 

+ మనో కష పొంత కందు. (పజలక సడుననేశనము నొనంగటళే కీ ర్తనరు 

ta జీర పలా భి మను (అాదీవళాలనమునుండి వద్చుడున్నరి కీ గనకారండు ఛార్మి! 

మనను, AM తననన ఉదకూబటోం గూడిన నుస్వగ గావు గావించి బూనిసయి 

కాళ్ళా మిద్భుతా, మృదంగ ఈ, శాంటూగ, కరగ శకట, బాద్యములగూడ సీర చం ' 

నుంరుతా. శీ గస బాసొంట గంటలో జారిజానుడని చెప్లుదురు. "పెక్కునుంది 

బారిదా మెంత ఆగి కద్భ టోదను గొందిణం. నిట్యామభొనతునను దేనముందిరరులలో 

పారిధ నస మువర్క్చుడుందుగు, | 
a 
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'జీవాస్మృతిమజచి. సంతోషముతో న_ర్టించువా(శంను స వ్ల్యగుణుయు సతో 

వారికథయందు మిగుల నాదరభావము గలిగియుండుకియు, నీత్ర్టే 3౫! 

హరికథ నుక్సాహముతో నాలకించుటయు, ఆదినుండి + ముంత ముదా 

హరికథ సాలించునపుడు (వేమ వృద్దియగుచుండ నోనంవగరంగ ముల 

నోలలాడుటయు స _లత్వగుణలతణములు 40. నోటిలో! బరనూస డి] 

దివ్యనాముము నుచ్చరించుచు జేతితో( గరతాళములను వాయించు? 

నృత్యము చేయుచుండువాండును, భగవంతుని బిరుదముల భణనమున: 1 

"జీమురనివాండును సొధుజనుల పాదధూళిని గైకొని తలసయి ధిగిగదు* 

వాడును స _త్త్వగుణుండు 41. 'బీహో చూనను విడీచి వివయసుఖమం?? 3 

యెడ విరాగముగడించి మాయను మిథ్యగాగ్రహీంచి వర్తించును 

స_త్స్వగుణుడు' 42. “సంసారబంధనములలోం జిక్కు-కొనుటవబన లాభా 

మేమున్నది? దీనినుండి ము_క్రినొందుట *కేజీని యుపాయము గలరా 

కనుగొనవలయును* అని తలంచువాండును 4కి సంసారమనినంచన 

మనస్సులో భయమొందుచు భజనము జేసికొన్న చో దరింసణగలమగిః 

తలంచుచు వర్తించువాండును స _త్వ్వగుణుంు 44. తన యాశమమునుం 

తద్ధర్శ మును నిర్వహీంచుచు సదా రామునియెడం (టిగలిగు నగ్శరదు 

నాండున్తు విషయసుఖములయెడ సంపూర్ణ మగు నసూయగ లనాండున్క 

ముఖ్యముగా బరమార్గమునెడ మానసము లగ్నము గానించుకొని రం 

రించువా(డున్కు ఆపదలయందు థై ర్యముగలిగ (ప్రవర్షించువాలసను 

న _క్ల్వగుణుడు 4546. ఎల్లప్పుడు కార్య దఠ్వంండు? నుండనివాయను, 

బహాువిధములగు భోజనములపయి నాస కీ తోలగిందుకొనువాంయను 

భగవద్భుజనమునందు పహాత్తుకోన్న మనస్సుగలవాండును నగు మూనన్సందో 

సత్ష్వగుణుండు 47. సంసారసంబంధములగు వస్తువులమిందికి మనస్సు 

పోనీయకుండువాండును భగవంతుని దృఢమగు భ_తో స్మరించు 
వాడును 48, లోకులు తనపయి నెన్ని విధములగు దోషము లాపాడించు 

చున్నన్సు విస్తారముగా వారలను |జేమించువా(డును, హృదయమునందు 

బరమాత్ముని నిశ్చయరూపమును బాదుకొనలేసినవాండును 49, తన 
హృదయములో దాను నేనెవడనని తలంచువాండును, సత్సరూవ 

చింతేనముగావించువా(డును, దుష్టములగు సం..హముల నినారించుకొొను 
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Cr క. అ జీల రే ణం కతా in కన (1 TS CTL టక... 11 1 ం 1 ఎ ఆ 4 

వాళు కం ఫి! noir గ ఈ డీసామునం గొంసమేని సార్లు ర్థగర్వను 

య్ SAE కం Bre సూ ఏద ESSER Gre ౫లవాయను 51, 

Se, Hr, దవా కట స గు స్ఫాధయమం) దుదయించిన 

లన, ము గటి cpt pany “go ఆగలితో ( శోవనీయగ' యాద 

Hamme De గ! జత 0 సము గావంచునాండును స స్పల్ష్వ్యగుణుయుు 

సి తుం సనగ శయన సొశీతియుందు బడియుంద్ 

ని*దగి.. "౧m. 4, Whi కుం వాసళరము. తగ్కునగా నున్నస్తుడు 

స చము గు న్య. git, ¥ కబ్మనుసారముగా దాషగము 

A, at | బురుంను.. నును రముటరయయు స “స్వగుణుని బకూాములు రక్, 

కును ఏ మఘాగాగనస్తువుంవంయి నముముగారమను బేసినాయను, విషయ 

సఖియా క టి టీసవాంయును, భామ్యునులు " నియంగండును కర్కీ 
NEEM yy Re my అనగ HOON Ne NUNS జరుగగపోదు, నంసారసంకటములు 

గ న yr ఏ mys as res RY ED యిరాశ్వరునియడ హృదయము 

కుర తెరకు. చు ము స గయ 57, ముఖముగా భగ 

నంత ఆం. నన న్నర తయు డననీరుట,. జేవామునెడ్ మను 

ఇతరము. లీసా కనే, ససయముబ్యన న ఫ్ర వాసన సరుగత్తుచున్నను 

gD Tha, rm నగ యుణోనుంకంట స iol 

యము గ అనవదసబలన , హోము క నున్నను, అకలి దో-బనవలన 

దపా మాను మనస్సు Wat న్లో సలభానమునో నుంయునాండును 

[00 [కద యు, చునవము, సగ ఏను (మఖీనానీ. చటుల. వబన 

హృదయమునకు సమ? ఇగ స్ు నటినవాందంన్యు.. సచునముగు. నాథ 
గానము" చా చంటి, rm స. gam 01, వాం 

కను శ్రి సట యు, రాగ. ము f ba గృసాభోన 

EE, RET నారములు, ము 63, RY నృముతగ సంఖొ 

సు గస మిుంయు యురి” చో (€ (భధ gow, అందు 

దర్భ కరమున rrr స “శ్ఞగుణయులు నలప లతుణము 6. 

tn, దగు మత భొనముగ లన wy న న. + టే re బగుంది నక 

సోకు రము (గరన, శవము సర్ప గయు గాషంపనేర్చ్ 6 గీ4 తన ససికణోటి 

మితెరు DD (శ్రద్ధ ఎ వముగానుంచి సర చురణాంతమున 

ర 

న! 

7 _ 

గం కనడ 
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భూలోకమునందు దన నిర్మలకీ_ర్తిని విడిచిపోవువాడు స త్వ్వగుణుడు 65. 
వ్రతరుల గుణదోషములను మనస్సునందు నుంచనియాత(డున్కు సమద 

ములో చేదై నవస్తువును వేయనదియెట్లు వెలుసలకుంగొనివచ్చునో యటులే 

యితరుల గుణదోషములను హృదయమునందు నిలుపనివాండును 66, 

నీచవచనములను సహించుటయు వానికి (బత్యు_త్తరము నీయకుండు 
టయ్సు వచ్చిన (క్రోధము నుపసంహరించుకొనుటయు నభ్యాసముగాం 

గలవాడును స_త్లగుణుండు 67. అన్యాయముగా నీవు దోమీవని యొవం 

జై న బాధించినను బహాువిధముల దుఃఖెట్టినను సహించి మనస్సులో 

నుంచుకొననివాంంను 68, పరోపకారముకొణకు చేవాకప్టమును సహించు 
వాండును, దుర్షనులయెడ సైతము చెడునడవడి (పకటింపనివాండును, 

నిందించువానిపిహూడ నుపకారము గావించువాండును స్పత్త్స్వగుణుండని 

చెప్పబడును 69. మనస్సును ఇతరవస్తువులమిందకు విషయేచ్భలమిాందికిం 
బోవసనీయక యాపుకొనుటయు, నింద్రియ నిగ్రహము నొనర్బ్చుటయు 70, 
ఉ_త్తమకర్మముల నాచరించుటయుం  జెడ్డకర్శ్మములను ద్యజించుటయు, 
భ _క్రిమార్గమునెడ నాదరముంచి నడచుటయుః 71, (బ్రాతఃకాలముననే 
స్నా నముగావించుటయుం బురాణశ్రవణము నాదరభావముతో నొనర్చ్బు 
టయు' ' బవాువిధములగు మంత్రములతో 'జేవతార్చనము గావించు 
టయు. 72, బర్వకాలములయందును, బూజాసమయముల యందును 
నుత్సవములను భగవశ్చీతికయి గావించుటయు,' జయంతి యుత్పవముల 
యెడ నభిమానభావము (ప్రకటించుటయు సళ్ష్వగుణుని లతణములు "లీ, 
విచేశములయందు మరణించిన దిక్కులేనివారలకు సంస్కారములు 
గావించుటయుు, లేదా స్వయముగా నచ్చటకుంబోయి కూర్చుండి యవసర' 
కృత్య్వంబులు నిర్వహించుటయు. 'క్సీ బలువు రొకనిని గొట్టుచున్న ప్పుడు 
పోయి విడిపించుటయుం (బాణిని బంధనమునుండి తొలంగించుటయు 75 
నిరంతరము శివార్చనము నియతిపకారము చేయుటయుు లకులకొొలంది 
బెల్వపష్మతములను సమర్పించు టయుం, శివున కఖిపేక్రము శా స్ర్రవిధి ననుస 
రించి గావించుటయ్యు భగవన్నామ సరణమునందు విశ్వాసము గలిగన్ని 
యుండుటయు, భగవద్దర్శన సమయమున స్లిరభావముణో నుండుటయు 
స్వ్వగుణుని లవణము 76. సాధుజనులనుగాంచి యానందించుటయు. 
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Me Uy Yt amy "yt మంచ ఘనత జ రిం నంచు? తుంది 

ఫ్ బ్. want నట ఎ Mh, ని Aes Mi an దుళ్పహము, (Ao 

యల జన్మ సా. సడి లోహాస్మిగదాములను నొసాపదే 

Samy yet hr Hl, CN అవు ఫ్ర ాసామ్మగియు, దూలకు, 

sah sean, sr ep "agen వస్త్రము మున్నగునానిని 

ర. అగ్ర! mau MY, శేరు mo గ Ky వగిముగయ్సు నీతరుల క 

నులు గాంచు పం ముక యి మదట ల ఏర గముముగాంది సంత 

Kms wn గలి గె! నాము స్టే సఖ్య యును ie దాసు ము 

తస గల తను. Sy, Dh prc ము 

So ptt లము స at అలుము. Bh, 
ర్ మంచమూ నై. Rar గ Fmt, గర్గ గ్ల గర్వమును 

A ను TO చీ ణే సయ 1 ల ఖాన అమలు. యజు.గచంయును 

Rh, సను! బంతి జు సి పొరసానిరమును. జి దం చేర్పు 

దగగ, అరదం. మే ఉగ Md ౧% Rom గిలి, 

స్ప ఎ నటనే భగివిడ్భ | ime, సన" కమ సాయు ము యు 

జ) లు ష్ hy AFH hy ళీ గరగ. మును?! అ ళం. పవ్ఫోధ మును 

నా సార యుగ న bye సు సర aes“ క్ మగోవ్సు 

వ. మును ఖాబ్టవద్య, తో లపల. MRE 88, 

elt EUR 

నిందవ సమాసము .. సదిఃదా సిరూవణము, 

Laser సరల naka ముల) సాకీ ఫుడ, Mok ములు 

పెర్ మం 1. DO VTA CTD నును డు తెనంతే6) ౪7నే 
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సద్విద్యావంతుండగును | సద్విద్యా వంతుండగు మానవునియెడ ను_త్తవు 

లక్షణములు విశేషముగా నుండును. ఇట్ట యుత్తముని గుణగణముల 

నాలకించినవో. బరమసంతోవషము గలుగును 2, సద్వాద్యావంతుండు 

వృద్ధికాముండును సత్వగుణ ప్రధానుండును (బేమస్వరూపుండును శాంతి 

శీలేయను తవమాగుణుండును దయాభానవుండును సత్క-ర' లే త్పరుండును 

అమృత వచనుండును నగును లి, సద్విద్యావంతులగు పురువులు పరమ 

సుందరులై చతురులుగను మిగులబలవంతులై. ధీరులుగను పరనుధనవం 

తులై యుదారులుగను నుందురు 4. 

సద్విద్యా కారణమున మానవులు పరమవిజ్ఞానులుగను, భా కృవతంసు 

లుగన్కు మహాపండితులుగన్సు విరక్తి కిలీలురుగసు, మహాతపస్వులుగను, 
శాంతమూర్వ్తులుగను నుందురు. 5. . క్రంతియగాక వక్ష్తలుగను నిరాశా 

యు కృులుగనుండి _-_ర్తిగడింతురు. సర్వజ్ఞులై యుండియును స ద్ద ౦థ 

ములను సొదరభావముతో (శ్రవణము “గావించుచుందురు. (శేస్టులై 
యుండియు నందతియెడ విధేయతను గలిగియుందురు 6. సద్విద్యావం 

తులు దాము రాజులముగదా యని విజ్ఞవీగక ధర్మస్వభావముతో వర్తిం 
తురు, ళూరులమని గరువింపక వివేకముతో చెలలసదురు. క్రోజెతనమున 
నుంటిమని పొంగక నియమానుసారముగ  సంచరింతురు 7, "పెద్దలు 

మాపినమార్షము ననుసరించుటయుంగులావారము ననుసరించి (ప్రవంర్తి రించు 

టయ్యు నుచితమగు భోజనముగావించుటయుు, వికారరహితముగ వర్తిం 
చుటయు, వై ద్యులై యుండి పరోపకారము నొనర్చుటయు, యళశోవం 
తులై యుండుటయు సద్విద్యా వంతుని లతమణము రి. పాటువడి పనిచేయు 
వారుగనుండి దురగిమానము |ప్రకటింపమియు, గాయకులుగ విమ్తుభక్తు 
లుగనుంటయు, వై భవమున్న దని గరువింపక భగవత్క-థల నాదరముతో 
నాలించుటయు $, తత్త్వవిదులై యుండియు నుదానీనభావము "జెల్లడించు 
టయ్కు విశేషజ్ఞలై. యుండియు సజ్ఞనులుగ నుండుటయు , నం_కాంగముల 
నెజింగి గుణావంతులుగను నీతిమంతులుగను నుండుటయు సద్విద్యావం 
తునిలకుణము 10. సాధుశీలము, పవిత్రవ ర్వృనము, పుణ్యకర్మాచరణము, 
అంకళ్ళుద్ధి, ధర్మ్మవీయము, కృృపాళుత్వము, ర్త ర్మనిష్ట శ స్వభర్మాచరణము 

నందు నిర్ లస్వభావము, లోభ రహీతవృ క్తి లీ ౫లనారును, (పమాశమున 



నక్యిణ్యా dich 
ఎన పటలం కట్ RT SE 4 తీ ల REIS SE) ౯0 LT Pee ETD లలని, | 11 సలం స 

సం భు “గట్ల... క. పము నొందు 

శం గ్యాసు Th న. ree | ఎయు స్మ గాచర: ము, 

phy ae ph ma, mM Pn daritinyy eon 41 (యటుంగ DS), 

గ గ గహ, గే A (iy సై శ Hert), 3, యు గి సుతి, 

వున తీసి ముష్మగా ను తము మ ముల రుం న రుదియిం గలవారు 

orga పలు. 18, Blue, గిం రి. (iw స్టేలు (121800 యో 

ట్. Bay won, పలు. తు, సాహిల్ వంపులు, నియమము 

సరద్టికీణ చు 3కు, తుల. నల్ గఫవార్కు. సిశటుటు, చపటులు, చను 

Ay రు I rR 11 ang Sen 18, ఆదరము, సనా నము, 

DUNE TED కక, యాగము సమయము (పసంగమ్ము 

ఇర ఇరు చపా మం నటీ సారము. సచతుంగా. మాటలాడుట 

14, సొపగాంం భవము. (పయ గో సాధక లను గలవారలున్కు 

సయం 2 మము కమా సబంగుారును, సిస్పాయాత్మ 

ములు 0 “వయులమును రు కీస్ గప లిగయుండు నారును 

CDR Naa wy 18, ఫర్” సరః EN ఫు 4 + ర్స్ ము, దృథవతము, 

hh , ఎాపాొనమెు LED LI గి సగ వాయి గి టం యును 16, 

DM DMI, MPT ము సర్పుుయు న్భును 

మర కున My ఆలం ts DT TNE “కును, సుతే 

HW నొ. కుభబను వు ఇలు నుమవ్ధుపాంయిన్సు. అడనమాట్తట 

న్నున ఉనణి సిఎ దుమ్ము సజల" వంగంంను నగు భురుముండు 

సదుం నంగ ఇన 17. పషంంంంవాపనలముడ దృ స్పివహీంచు "రును, 

న కానే. చలం వారము, 'ాిముల(కుంద 51 నము NADA 

a Hr, భ ఏను Oa rae MTT గళ్ళ ఆనుకటిగను 

నం రును, సొమ్ము సొన, స టప, సరికుద్ధాందేః 

LEELA భావము గలనారును 18, 

ఛాసుగు గని ష్ న tid జె ప్రుసిగూనిళ న గామళము గలవాడు) 

గు తగా చళారహిచుందున. నుుదువారును. దోడిమానవులను 

దన పలబుిుబకిలో. నుందుకొనుట్కు సమ్మ టోలబలయడ  నకగున 
wher గలిగి చు. పంట్ గరా సమముగా గిబభారును సట్టుధ్యానంతులు 

క్ష్ 
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19. ధనము ్ర్ర న్యాయము అంతఃకరణము ప్రవృత్తి నివృ క్లో 
మున్న గువానియెడ నిస్పంగుై యున్న వాండును, బరిశుద్ధాంతే రంగమున 

వ_ర్తించువాడును 20, శ్నేహభావముతో నెదుటివానికి హితవు 

గావించుట్క మధురవాక్యములను నుడివి శెండవవాని చింత తొలం 

గించుట్క _సామర్గ్యముతో నెదుటివారిని రఖ్నీంచుట, _ పురుషాడ్హ్ర 
ములను నిర్వహించుచు లోకమునకు వము గలుగంచేయు టూ 
అభ్యాసముగాం గలవాడును 21, సంచేహములందీర్చి మానవుల నుడ్హ్ర 

రించువాడున్కు విశాలములగస భావములతో వ_క్సృత్వము వెల్లడించు 
వాడును. సాధకుల సంబేహములను దీర్చుటలో నేర్చరితనము గలట *౬ 
డును, 'బెద్దలవద్ద విశేష-ంశముల నెరుంగుటలో నుత్సాహముగలవాండును, 
పుణ్యక థలను (శ్రద్ధమెయి నాలీంచువాండును సువిద్యావంతుడనబడును 

22. వివాదములు కలుగని విధమున మాటలాడుటయ్ము. సంగరషి *త్రంం 

డుగన్వు నిరుపాధికుండు (బధ 'రహితుండునై వర్తించుటయు ఆజా" 
రహితత్వము, (క్రోధభావళూన్యత, నిర్ణోషిత్వము, మాత్సర్యరాహిత్యవ 
“మున్నగు సుగుణములు గలిగియుండుటయు సువిద్యావంతుని లతుణముం 
2కి, విమలజ్ఞాని, నిశ్చయాత్మకుండు సమాధానచిత్తుడు, ఛజనపరుండంం 
సిద్ధండై సాధకుండుగ నుండువాడు, సాధనములను గాపాడువాండు విత్త 
సుఖరూపుండ్కు సంతో షరూపుండు, ఆనందరూపుండు, పహాస్యరూూపుండం, 
ఏక బ్రరూపుండుగ నుండువాండు, జనులనందజను నాత్మృరూసముగా డలం 
వాడు 25 భాగ్యవంతుడు, విజయశీలుండు, స్ఫుర్మదూవ్కి సుగుళలా 
వంతుండు, ఆఛచారవంతుండు 1[కియావంతుండు, వివచారవంతుండం (ఆలో 
చించువాండు, స్థిరచిత్తుడుగ నుండువాండు సద్విద్యావంతుండనంబడునను 
26. కీర్తిశాలియు యకోధనుండును శ క్రిమంతుండును సామర్ధ్యవంతంం 
డున్సు వీర్యయుతుండును, వరములను బడసినవాండును, నిజము కులుకు 

- చాండును, పుణ్యకర్మము లోనరించువాడును నగు పురుషుడు 
విద్యావంతుడు 27. కళలను 'నేర్చినవా(డున్కు సంపదలు క లవాండునూ, 
శుభలకోణములణో నొపష్పువాండునుు సత్కు-ల (పనూతుడున్కు పరిశుద్దంం 
డును బలవంతుడున్కు దయావంతుండగు పురువుండును ౨8, ఆయు క్త మేం 
తుండును, గుణవంతు(డును (శకేష్టుండును, టుద్ధిమంతండును, విస్తార త్రై. ర్య 

అతా 
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వంతుండును, దీకౌవంతుఃశున్కు నిరంతరము సంతుస్టిగ నుండువాండును, 

అఆ శారహితమనోవృ త్తికలవాండును రాగవిహీనుండును నగు పురుషుడు 
సద్విద్యావంతుండని తెలియనగును 29. 

ఇట్టి యుత్తమగుణము గలవాడై యుండుట సద్విద్యావంతుని 

లకుణము. ఈ గుణములను మానవు లభ్యాసింపనలయుననియే యిట విన 

రించితిని 80. రూపము, చక్క-దనము  గావలయునని యున్నివిధములం 

(బ్రయత్నించినను లాభములేదు. (ప్రకృతిసిద్ధమగు రూపమును సౌందర్య 
వంతము జేసికొనుట కెట్టియభ్యా సమేనియు నుపకరింపజాలదు. ఆగంతుకము 

లగు _(సహవాసాదివశమున వచ్చు సుగుణములను బొందుట శేచేని 
యుపాయమున్న -చో నావళ్యకముగా 'వెదకికొనవలయును కి1. సద్విద్య 

యనునది మానవుండు కడతేరుట కుపకరించు మంచివిషయము. ఇది 
'సాధారణముగం (బతిమూనవునియొద్దను నుండవలసియున్నది. ఏర క్ర్తుంగు 

మానవునకువూ త్రము దీని యభ్యాసము మిగుల నావశ్యకము 82. 

ళ్ 

తొమ్మిదవ సమాసము - విర క్రలక్షణము. 

(శోతలారా! మిోకిపుడు విరక్తుని లక్షణములను తెలుపబోవు 

చున్నాను. యోగుల కంతసామర్ల స్టైమును గలుగంజేసిన యొగుణరాజములు 

విర కులు గడింపనగునో .1, సక్కీ- ర్రిని వృద్ధిగావించునవియు, సార్థక తము 

గలుగంజేయునవియు, మహాత్యము నభివృద్ధి 'జేయునవియు నగు - గుణ 

ములు విర్మక్తు లభ్యసింపవలయునో 2, పరమార్థమును గడించుటకును 
ఆనండతరంగములపయి నోలలాడుటకును, వివేకయు_ క్షమగు వైరాగ్యము 

నభివృద్ధిజేయుటకును నే గుణములు విరక్తు లలవరచికొనవలయునో కి, 
సుఖము లభించుటకును, సద్విద్యను (బసన్నము గావించుకొనుటకును, 

మూాడుసహితమగు భాగ్యలమ్మీని దినదినాభివృద్ధి నొనరించుటకును నే 
గుణములు విర కులు సంపాదింపవలయునో 4, విరాగుల కోరికలు సఫలము 

గోవించుటకున్కు సకలకామములను బూర్జ పజుచుటకును మధురముగా 

భావి.చుటకును సరస్వతీబేవిని ముఖమునందు వసింపజేయుటకును విర కు 
లేసణములు (గహింపనగునో వానిని జెప్పుచున్నాండ 5. (శోతలారా! 
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19. ధనము స్రీ న్యాయము అంతఃకరణము (ప్రవృత్తి నివృత్తి 

మున్న గువానియెడ నిస్సంగుడై యున్న వాడును, బరిశుద్ధాంతర ౦0గముగ 

వ ర్తించువాండును 20, స్నేహభావముతో  నెదుటివానికి హితము 
గావించుట్క మధురవాక్యములను నుడివి ెండవవాని చింత తొలం 

గించుట్క _ సామర్ధ్యముతో నెదుటివారిని రశీంచుట, పురుషార్థ 
ములను నిర్వహీంచుచు లోకమునకు  శ్నేమము _ గలుగణేయుట 
అభ్యాసముగాం గలవా(డును 21, సంబేహములందీర్చి మానవుల నుద్ధ 

రించువాడును విశాలములగు భావములతో వ_కృత్యము వెల్ల లడించే 
వాడును. సాధకుల సంబేహములను దీర్చుటలో నేర్చరితనము గలవా 

డును, 'బెద్దలవద్ద విశేషూంశముల నెరుంగుటలో నుత్సాహముగలవాండును, 
పుణ్యకథలను (శ్రద్ధమెయి నాలించువాండును సువిద్యావంతుండనబడును 

22, వివాదములు కలుగని విధమున మాటలాడుటయ్సు సంగరపి*తుం 

డుగను, నిరుపాధికుండు (బాధారహితండునై.. వర్తిచుటయ్యు. ఆశా 
రహితత్వము, (కోధభావళూన్యత, నిర్ణామీత్వము, మాత్చర్య రాహిత్యము 

“మున్నగు సుగుణములు గలిగియుండుటయు సువిద్యావంతుని లతుణము 

లిలీ, విమలజ్ఞాని, నిశ్చయాత్మకుండుు సమాధానచిత్తుండు భజనపరుండు, 

సిద్ధుడై సాధకుండుగ నుండువాడు, సాధనములను గాపాడువాండు 24, 

సుహూపుండు, సంతో షరూపుండు ఆనందరూపు(డు, హాస్యరూపు(డు, 

ఐక్యరూపుండుగ నుండువాండు, జనులనందణను నాత్మరూప పముగా దలంచు 

వాడు 25, భాగ్యవంతుడు, విజయనీలుండు, స్ఫుర్మదూపి, సుగుణ 

వంతుండు అఆభారవంతుండు [కియావంతుండుు వివారవంతుండు (ఆలో 

- చించువాండు, స్థిరచిత్తుడుగ నుండువాండు సద్విద్యా వంతుడనంబడును 

౨6. కీ రిశాలియు యకోధనుండును శ క్రినంతుడునో సామర్థ్య నంతు+ 

డును 'వీర్భ్యయుతుండును, వరములను బడసినవోండును, నిజము పలుకు 

. చాండును, పుణ్యక ర్మము లౌనరించువాయడును నగు పురుషుడు 

విద్యావంతుడు 27. కళలను నేర్చినవా(డున్కు సంపదలు కలవాడును, 

శుభలకోణములణో. నొప్పువాండును సత్కు-ల (ప్రసూతు(డును, షరిశుద్ధుం 
డున్కు బలవంతు(డున్కు దయావంతుండగు పురుషుండును 28, యు క్రిమం 

తుడున్కు గుణవంతుడును, (శేస్టుడును, బుద్ధిమంతుఃశును, విస్తారథై ర్వ 
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(శ్రద్దతో నాలకింపుండుః ఆలకించిన దంతతోయఖోవనీక హాదయక ఇలలో. 
బదిలపజిపుడు. అటు లొనరించినవో మారు భామండలమునందూ న్నకు 

సిద్ధులయ్యెదరు 6. విరక్తుడు వివేకి గానలయును._ ఇంతియగాక 
యథధ్యాత్మవిద్యను లోకమునందు మిక్కిలి (ప్రచారములోనికి టిసికాని 

రావలయును.  మజియు ని[డొాయ దమనమునందు విరక్తుడు భర వ 

మును (దృఢత్వమున్సు జూపవలయును 7, విరక్తుడగువా. డెంతతావా 

భారమును నిర్వహింపవలసి యున్నాడు, సాధనమార్షములను నంద 

థీతము లొనరించుటయు జనులను భజనమునందు లగ్నము గావించు 
టయు, (బ్రవ్మాజ్ఞానమననేమియో (ప్రజలకు 'చేటతెల్ల మునరించుటయు రి, 
భక్సిభావము మానవజాతికి అభివృద్ధినొనర్చటయు, లోకులకు -శాంతిని 
జూవీంచుటయు, దన విర కిని యత్నముతో రహీంచుకొనుటయు 9, 
సదాచరణములను_ జేయుటలో నుత్పావాము (ప్రజలకు? గలుగ జేయు 

టయ్సు నివృత్తిమార్లమునెడ నభిమానము జనింపంజేయుటయు పొద 
యమునందు నిరాశ దృఢముగాం బాదుకొల్పుటయు విర కండు ముఖ్య 
ముగా నిర్వహింపవలసిన ధర్మములు 10. 

ధర్మమును స్థాపింపవలయును, నీకి నవలంబింపవలెను, ఆదర 

పూర్వకముగా నోరుపును ౧*ఎ-డుకొనవలయును 11. పరమౌార్శమును 
గూర్చి సవా-చరులకు. చెలియ(జెప్పవలయును. విబారణీయమును శ్రాగసగా 
కోధింపవలయును, సస్మార్లమును సత్త్యగుణమును దమచెంత నిరంతర 
ముంచుకొనవలయును 12, _ సుస్వభావులను గాపాడుచుండవలయును. ' 
(వేమస్వభావులను సంతృ్యప్రిపపంపవలయును,. ఐహికమ'లకు రోసి పరవమూూర్త 
దానమును చేయుమని శరణుజొచ్చిన యమాయికజనుల నువుడీ ంపక్ 
యుండవలయును. ఈ యుత్తేమగుణములు గలవా౭డె విరక్రుండు 18. 
విర కులు పరమదత్సులు (మగుల 'నేర్చరులు) కావలయును, అంత:ఃకతణ 
మునకు సాఖీభూతులై , పరమా పతీమును గ్రహించి 14 బవ టఅవిభా 
భ్యాసముల నొనర్చుచు స్మత్చయత్న లురై వ ర్తింపవలెను  ఉఊఉసనార్నస 
ములమూలమునం బడిపోయిన పరమార్థము మజల మానవజూతీకిం (లుసా 
దింపవలయును 15, నిర్మలమగు సోత్మజ్ఞానము' నుపజేనీంచుచు చె రాగ 
మును (బ్రశంసచేయుచు నిశ్చయాత్మకమగు సమాభానము సాధకుల 
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ముస, చ తో ఎట్ సి మ అరి man | 

లు 17, ఫో న్ు 1 న ష్ కో, 4 

iA en ud a Any 

తట్టు జనల Dm Ry edd ఓ ఫారము 

TE RET అగును WEI "ఓ సరుకు, 

న క్యు జార న మంగ మింట వర్ Big 1, ఏ5 సలు 

సస, 3 సంస గ్గ నము జ గ గ్ rai, GAIN mis) 

yk TTA జ్, HRN, rhs Mayu Ly, 

Ahn అను MA 20, రకముల. మో Ea 

TY తన తేమ... స సార నును సుధ MDD We 

./ utes కం స Yh, 2K EE గ సర్ ముగు 

ష్ ohms Ag షి సిక! మున. My aw ip జపారోల 

సావథానుణుా స కున bus మున స "wh మ ఎరగను తగ్ 

ఫాటీ ఇ “రద్దు! గంగ వరు గి | న A వాట 

కవల. రును 48, ఘల్ సట గనుక స ద కంక యాలను 

Fe సర స్ట hay కున as Bn Bare గ Hm 

FRI ఏ ములకు NI, Ew, ree, I 

Dh వారస పాతం HH #4. పరర; ఎనన! 

టను. పు సోగ నొనంచుట్క ౨ Fa 
బలో వెలయ ములు. మందడం. నెలోల్సి ఒరు కమగా 

ం గాంచు తక్క సారస మటు హల ములు నాడ 

సర నరుధర్ ము కాస సాగర RE కక ములలో LSE 

పి గగంండక hyo సంప అము  దురాళీరు దరి 

జను పరి సశర్మిలు అతన్ని లుగా. మండేవెలయును, 

FE WY AD mark, బలగ కుం why మాలు 

) 27. సనుయమునెతీంగి (న గంపరలంయును,_ ససుగములను 

y 

A ht స గి. చ్ న్ Wh i 
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ఈ యు కృమలనణములను ఏకాగబుద్ధితో నాలింపవలయును. 
సు పురుషులు వీనిని బరిహోసము గావీంహదగదు 40. పయిని 

కిన ఏర గలతమ్ణములను చేను సహజస్వభావముతో మోకు విశద 
+చినాండను. వీనిలో మగాన్ని సాధ్యముగునో చూచి యన్నింటిని 

పుండు, వాల చెప్పితిని, ఇందువలన (శ్రోతలు వినుటలో విసుగు 

ఎదనీ (ఉదానీనులు 'కావలదన్సి కోరుచున్నా(డను 41, ఈ విర క్ష 
సులను నూననవులు గై కొనరేని వారికి అవలకుణత్యము సిద్ధించును, 
Craw: య్కువారు చదిపినమూర్జు లనివీంచుకొందురు 42. 

ఉననత శన శు! పర్యా పకి 

సదియవ సమాసము ... చదివినమూర్ధుల లక్షణము, 

గతసమాసమునందు భూూార్జులలో జతురత్వ మేర్చడుటకు నేయే 
ఘు బవసరమో వానిని నివరించితిని, ఇప్పుడు చతురులని వేర్కొన 
) మూర్షలుగ నుండువారల లతణములు ' నివేదించుచున్నా.( 

* _ ఎట్టివారిని బదినిన మూ లందురో "తెలియుటకయి వారి 

ములను" “జెలుపుదును. వారి లతుణములను నాలకించి (శ్రోతలు 
((వవటబదసీ నొ పార్గనము. నలయ న, అవగుణములను విడచి 

ఏఎనలన సుఖము అ ంచునుగబా నీ, 'బహాశుతుఃడుగను, బుద్ధి 

ండుగను, స్పస్ట్రమగు (బ్రహ్మాజ్ఞునము బోధించువాండుగను 

హృదయమునందు దురొాళకయు దురభినూనమును ఏీడంజూలని 

9 చదివినననూార్టుండు తి, ముకానస్థను (బతిపాదించు సగుణభ' కిని 

'డంగోరువాండును. స్వధర మును సాధనములను నిందంగావించు 

ఏను 4. తనకున్న పరీ .నమును బురస్క-రించుకొని యందజయెడ 

ములను .రపజచువాండును బరులమెడగల లోటుపాటుల 'వెదకు 

రను క, కస్య (ణెం?ని కెలిసితెలియక పొరపాటువేసినను సంకటముల 

నను గటునచనములాడి యాతని హృదయమును నొప్పించువాండును 

నషూ "(గు 6. రోజోగుణ(ప్రధానుఃడు తమోగుణ్యపప్రధానుండుు గపట 

యుద, మనస్సులో: గుటిలభావము గలనాండు తనమవా_త్త్వము 

వము పొగడుకొనునాండు 7, (గ్రంథములను సమ్మగముగాయూచి 
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త తము (గహింపక దూషణము గావించువాండు మంచిగుణములను 
దురుణములుగా  భావించునాండు 8, సులతషేణముల అవలతీవాములుగఈ 

దలంచువా(డు, మళ్సరమువహించి పరులశి దగవులాడువాండు, నీతి 

న్యాయములయందు దుడుకుతనముజూపునాండును బదివిన మూర్థండనః 

బడును 9. నేను తెలిసినవాండనని గరువించి మొండిపట్టుబట్టరాదు, 

[కోధమునాపుట కళ్యా సపడవలయును, చేయునదియొకటి 'ఇెస్పునదియొగక్ష 
టిగ నుండంజనదు 10. అధికారము లేకున్న దని యెజింగియు? బదినుందిలో 

'నేదియో జెప్పబోంహాడదు. పరులను గరినవచనములచే నొప్పింపజనదు, 
ఈ లవతణములకు వ్యతిరేకము? నుండునవాండొక చదిసనమూర్వుండు 11. 

తాను బవుజనులకడ నేర్చినయంశములను నితరులెజుంగరనియు నితరులు 

తనవలె మాటలాడలేరనియు గరువించి వ_క్రలయెడ లోపము లారోవీంచు 
వాండును 12, ఇతరులపై దానారోపించులోపము స్వయముగ( దన 

యందుయగాడ నున్నను దాని నెబుంగనియాతండును 1కి, అభ్యాసముజేని 
సమ _స్హవిద్యలను 'దెలిసికొని యావిద్యల నుపయోగించి జనుల నానంద 

పజుపజాలనివాండును 1%, స్పర్భసుఖ కారణమున 'నేనుంఏ నీటిలో 
జిక్కు-కొనునట్లును పుష్పరసముమింది యాసచేం దుమ్మెదలు ముండ్లలోం 
దగుల్కొ-ని చచ్చునట్టును జక్క-గనెణింగి (ప్రపంచమున జిక్కి-ననాశును 
15, స్ర్రీలను వెంటనంటి యుండువా.డును, (బహ్మాజ్ఞానమునుగూర్సిన 

సంభాషణములు (ప్రీలతోం గావించువాండును, నిందనీయములగు వస్తు 
వులయెడ్ నభిమతము జూపువాండును జదివినమూరుండు 16. శరీరమునకు 
హీనత్వము గలుగంజేయు. విషయములను దృఢముగ మనస్సున 'భొదు 
కొల్సి యుంచుకొనుటయు. దనబేహమును దనసుఖమును జూఛుకొను 
టలో నాస్తక్షియు 17, భగవంతునిమజచి మానవులను గొనియాడుటయు, 
జూచినదానినెల్ల నభివర్షి ంచుటయు 18, (ఆ యంగకములను జూచి 
నంతన ముగ్గుడై వర్ణించుటయు, నానావిధములగు నాటకోములను 'వేష 
ఛారులయొక్కొ-యు © పురుషులయొక్క_యు హావాభానముల'నే యెన్ను 
టయు నీశ్వరుని మజణచుటయుం జదివినమూార్లుని లక్షణములు 19, 
తాను వై భవముగలవాండనని. విజ్జవీగుచు తోడిమానవులను దుచ్చు 
లుగ దలంచువాండున్సు వావండ (వేదబావ్యా' వుతమును సిద్ధాంత 
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11! "te LA య శ" yr క న... శతకన tT పంకం WOOO, ఓ. నతు కకం 1౯ 6 కిక కళళ AA (ఎ! 

ముని చుసా 80, నృషగ్సన్న ee nt (శె సః ,దిపన్యస్ఞానము గట 

పున వీరరాగియును, (బ్రహ్మా నియును, నుహోయోాగియును 
నై'ము తీయు ౫rd iT భా "ష్య భయ Ares డంగునాంకును 

కి, జను సన్నులను కుయురుగు ఇట్ళ గు స చర్చ. (యననసరముగ 
స్సులో న ర ఆగను yr ( nn లి మరువక 

జాలనినాతును... జసినముూార్చడన సంతగంంప్పు ఏవీ భో (సాధనము 

గ్రహించి భజనము "చీ రగ ఫోధుటు యు న ఇగ మును భాస మీయుం 
(డీ కరాలు. (బహ్మా :నయును పోసంచుటయు వలీ, లను 

లయం నజాదరభినదము - “స్టో py. యు నీదా, న. “తురుల న శరింప 

సుంట యు. బసత్నుగు రుస జ ంచియు నపప్మితముగ వంచు 

యు. వశ సినరు లభానగి,:దినంగిన సృలిసోయటయు, . క్రయూన్యుండగు 
మూఢథును గొసఘానుటయు, నెంటనే యనొదరించి. నిందలాయుటయు 

నొధారముగ గలచకు చనివినమూరుడనణడదును ఏక, ముందొగటియు 
నె వరియన టి. "చీయుననొగటియు!. నుండుపాండును 
కవచమును. దచ్చిరభానము. గలిగియుందువాండును, ఒర 

మము భ్ గగలనాా దును, ధిశారమదమున! దన పరిజ్ఞానము 

గోలోసీయినవాయను తా “రుల నానందంుయుటు. సత ముతోలంగి 
క బలమును, ౧ "| మున ముని తంతును జటపనమూరండు వీరి, 

శాహ్యాడంబరముంను (2 టుమివారంును, జీయరానివను భొెనరించునా 

రును బూ *క్షమును చంంచింయుండి కు సదమిగముని వాగముగా నిపాదము 

గాంంయునారును. లగ రాసిన భి గిమ్మగంగములు సాగర్టిందియిన 

దనం గల దుగణములను సిడనాడ బేసవారును, స్ట కుముగాం దన హీత 

టయ. గు గంసగనిపారును శిరి నినూంసమయనునందు వ 

కూరుకు న్న్న (కోతలనుగాంది వార గోనములను బహీరంగపజాచు 

బారుని బటు యు గులలోనివారు 81, నిష కం Sry 1) సూను శ 

క పకిపా రము. ననుబు ఉయయుండుటు సః కుముగా నెటీంగియు 

సణినిపయిు నమ్మ కముుచుగురున రికి, (ంఖ్యశనుంము. గానించునపు 

'డనోేసి కందము తిస్పుగీసినయడల  వొాసివయి/ (గ్రోధమూని యా 

సందున యు తిని. న్రైభనమును అాచుకొని మదించి స్యంరు నుపయా 
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దృన్టితో గాంచు నీషుడును, గురుపరంపరను ద్యచినసాధకు(డును కి4, 

జానోహదేశమును స్వార్ధముకొరకు (తన కుటుంబ పోవణమునకు) గావించు 

బోధకుడును, శిష్యులను వీడించి లోభివలె ధనమును (బోగుచేయు 

దురాశెపరుఃడునుు, బరమార్గమును (దవ్యముకొ ర కుపయోగించు': 

నవివేకియుం జదివినమూర్థులలో. జేరదగినవారు 85. తాను స్వయముగా 

ననువ్వీంపనివి పరులకు బోధగావించుటయు, (బ్రహ్మజ్ఞునివలె బయటి 

కాడంబరముగా భామీంచుటయు గోస్వామియై పరాధీనవృ త్రీలో నుండు. 

టయు కిరి సంపూర్ణ మగు భ్ క్స్మార్లమును విడనాడుటయుం దనకు 

వోనికలిగించు పనులోనరించుటయు 87, 'గృవాస్థాశ్రమము దై. "జ వవళమునం 
దొలంగిపోయినను బరమార్గమునందు గాంచేమేని యభిజుచి "లేకుండ 
వర్తించుటయు బేవావ్మాణులయెడ 'ద్వేవభావము | ప్రక్షటించుటయు 
చేరియందు? గలదో వారిని చదివినమూర్థులుగా గణింపవలయును శిర, 

దుర్గుణములను ద్యాగముగావింతురని [శ్రోతల +! మిాముందుం 
జదివినమూర్జుల లమణముల నివేదించితిని, మిరు బుదిమంతులుగానం జెప్పు 
టలో జరిగిన యెక్కు-వ తక్కు-వలకు తమింపుండు 89, సంసారదుఃఖమునకు 
సరియగుదుఖు మింొకటి (ప్రపంచములో లేదుగాన సంసారములో నేనో 
సుఖమున్న దని 'దేవ్రలాడువాండు పరమమూరులలో న్మగ్రగణ్యుండు 40. 
సంసారమునందులగల దుఃఖము లేవో సుఖము లేవో ముందుసమాసమున 
నిరూపింపనున్నాండను, మాతృగర్భముననున్న పండును జనించిన పిదపను 
(బాణి యెట్టి దుఃఖములపాొలై (శ్రమల ననుభవించుచున్నా(డో యది 
యంతేయు మోకు నివేదించెదను. సావధానమతితో నాలింపగోరెదను 41, 

రెండవ దశకము సమా పము, 



నూడన ద- కము. 
ఆజా mR 

మొదటి సమాసము -- జన్మదుఃఖ నిరూవణము. 
దుఃఖమునకును, శోకమునకును, భయమునకును జన్మమే యుత్ప ర్తి 

స్థానము 1. కర్మములకు మూటయుం. బాపములకు నెలనున్కు గాల 

నియతిచేం గలుగు దుఃఖములకు నునికిపట్టును నగు నీజన్మ మును వర్ణింప 

చేరితరము? 2. జన్మము కువిద్యాఫలము, బఇంకియగాదుు మోాహాకమ. 

లము, జ్ఞానహీనతచేం గలుగు భ్రాంతికి? చెబయు క్రి జీవునకు బంధనము, 
మృుత్యువునకు హేతువునై యంతతోయఖోక జీవుని నిర్బంధించునదిగ 
నున్నది 4 పూర్వసుఖము లీజన్మముకతననే మజపునకు వచ్చుచున్నవి. 
శారీరములు మూనసికములు నగు విచారముల కీజన్మమే యాటపట్టువు- 
కర్మవాసనలు విస్తరముగా వ్యాపించి జీవుని బంధించుట కీజన్మమే (పధాన' 

హేతున్ర 5, జీవునకు దుర్దశగలుగుట కీజన్మమే ముఖ్యకారణము, మమ: 
కారమను థాకినీపిశాచి సంసారముచేయుటకు ననువగుకతావీజన్నమే 6.: 

మాయకు బుట్టినిల్లును [గ్రోధమునకు మందిరమును మోశుమును గడిం. 
చుట కంతేరాయమును 7, జీవుడో+అవాం”(నేనుఅనుదానిని | బసాదించు: 

నదియు, నవాంకారము నభివృద్ధిపజచునదియు", బరాత్సరుండగు నీశ్వరునే 
మజపీంచునదియు నగు నీజన్నమునకుం గల విడ్డూరపుం. "బెంపుం. . బొగడ, 

నశక్యము 8. ఇదియే (ప్రాణికి విషయసుఖములందుః (బ్రియము గలుగల 
చేయుచున్న ది. దురాశొశ్ళంఖములను (బాణి కిదియె తగిలించుచున్న ధి. 

కాలపురుషుండు మిగులం (భీతితో నారగించు ఫలరాజముగూడ నిదియే 9; 
జన్మము నెత్తుటచేతనే (ప్రాణికి విషమపరిస్థితు లేర్చడుటయు, వికటకాలము' 
చేరువయగుటయు భయంకరమగు నరకమునం గూలుటయుం దటస్థమగు 

చున్నది 10. జన్నమునకు శరీరమే సాధనము.. దీని పుట్టుపూర్యో త్తరము 
లనుగూర్చి బాగుగా 'యోచించితిమేని (ప్రపంచములో దీనికి సమానమగు' 

నమంగళపదార్థ మింకొకటి లేదని. స్ఫురించును, . రజస్వలూసంపర్క-మున 
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నీకశేబర ముదయించినది 11. అత్యంతదూవితమగు రోజస్వలాసతియొక 
రజ'స్పె యీాక'శేబరము, దీనికి నిర్మలమెక గ్రాడనుండివచ్చును! 12, రజస్వల 
యొక్క 1 కము (రజస్సు అంతయు నొక చో (బోవయి తొలుత 

యొకబుగ్గగా నేర్చడును. [క్రమముగా నా బుగ్గనుండియే యాశరీర' 'మేర్చడి 

నది 18, ఈశరీరము చూచుట శెంతయో సుందరముగా నున్నది. కాని 
లోపల నరకపు మూట ెట్టంబడియున్నది, ఇంతయేల, ఈబేహమొకవిధ 
మగు చర్మభాండము (తోలుసిడ్రై. దీనిలోన నంతయు _ దుర్లంథముగాన 
మూత ,తెజచుటకె ఏలుకాదు 14. అయ్య య్యా! ఈ'చేహామును 

[(బమాదమున భాండమంటిని. ఛాండమును శభ ముగా గడిగితిమేని 

కల్మషమంతయుః బోవును, శరీర మట్టిదికాదు. స్నానమనుజేరితో మన 
మోాచేవామును |బకిదినమును బలుమారు కడుగుచున్నారము, దుర్గంధ 
భూయిష్టమగు నిది కొంచమేని పరిశ్నుభము నొందకున్నది, కాన భాండ 
ముతోం బోల్చుట యనుచితముసుమా! 15. భగవంతుం డొక య స్తీ 
పంజరమును నిలువంబెట్టినాండు. దానిని నాడీనివవాముతోం జుట్టినాండు, 
హెచ్చుతగ్గులు సరిపడుట క్రై మజ్ఞా (ఎముకలలోని చమురు మాంసముల 
నందందు సవరించి నింపినాండు, బాలు. బంకేమున్నది? శరీర 'మేర్చడి 
నది 16, పేరునుబట్టి చూచినను శుద్ధముగానిదగు అళుద్ధము (రకము) 
ఈదేవామునందు. నిండియున్నది. అంతియగాక  యొాజేహామునందు 
స“ “విధములగు రోగములు దుఃఖములు పాదుకొనియున్న వి, _*శర్రీళం 
వ్యాధిమందిరమి” అందురుగదా 17. ఈ కశేబరము నరకపు-బెంటతో 
నిండియున్నది. చేవామునందున్న యాపెంటట మానన్రని దల! కిందు(జేయు 
చున్నది. ఈదేహములో నొకళాగమున దుర్గంధబంధురమగు మూ తకోళ 
మంటుకొనియున్నది 18. లోపల ఎ“ "విధములగు జంతువులు ' -టకోములు 
(వేవులు నిండియున్న వి, బవాువిధములగు దుర్షంధములకు దీనిలోనిభాగ 
మాలవాలము. లోపలనుండి బయటికి మిగుల నసవ్యాకరమగు తోలు 
వ్యాపించి కళేబరమును గప్పియున్నది 19, సంపూర్తములగు నన్నియన 
యవములలోం దలను (శేస్టతమమైనదానిగ ౫ణింతురు, అందుంగూడ 
ననేకాసవ్యాములు గలవు. తలనుండి ముక్కు-లోనికి మిగుల జీవము 
గూర్చు కఫము (చీమిడి ప్రవహేంచుచున్నది, ఇెవినుండి యొకప్పుడు 



టన్మ దుఃఖ నీరూపణము 

నము గారుచుందస ను, Pea Sh) ay న నము బప. న్ 

లము ఏ0. కనుము. ఫస బురంబాల్రుు. ముస సుడిలో 

నిండియు వను (లాగ మున 1 ళు. నులమున 4 రాసన 

౧ మంబిదీరును 21. నమ్ముట వంగర DS | ళ్ళ ద 

ముదల! నసవ్యా రము సగ .వంలను సడలని న్కు . ముఖమును 

గ నుంమినీయయుం ఇదని మసయుం స్తుచు.ురు ఏవ ముఖము గటి 

కటుంుండని. ము, +దరము మలభొండను, తీపినిడ  నుటము 

మూ గు ముస ఓ (త్యమగ గానన చ్చు Awe సిత క! 

ములో నీలీ, Cini ho iin (పు wat? Bf, ఎన యు 

మూ గృన సని ఇ“ యులను ఉపను నప యుదరమున మలము 

వారును తెరి” పంనొనావమున ఇ: కుటికినాచ్చును. పర టు పొనననముట 

గంోది ము న్న కలి నటయు. నుదరగీముోనినం సోలి మూలో 

ముగా పాటీపోవును కశ. అన. నులు మూత్రము వము 

యూ? వామును. ఉనవమును | అధాదంగున సయున్ను న గ + వాము 

"వరుగుట గీసి ముర, టిలో ప గీయియున నాశము 

నీయ తిక. 'పాొణలతోనుండీ ముల మర్న ము” MMM MHRA ఎతు 

టో రానినో సరు మరుకచుట... సిక్చేరుముు. గినవ తున నం 
గానిమ్ము , దర్మిగంన్న న గాము, నగరము మలు డి: నీీరుకు లగి, 

నిర్మలముగా నుంచుదమసి యుదరగముంను. కీచకులు. ఆసియ 
మేని యచవచాము తంతి నందుకు ఏ7, శరీరము గోయరపీతరము? 
నున్న- = యాసపథముగ మంతి భాండయుగ్ నుంటి బే 

ఢుగ్గక్ల! YORE ch MRA ARAN నం టమ 29, కకక ధి మంగ 

ననాఒకుముల నొండును' ty సీ ర్భృక” శ్లమబులోః మా గగ ade be 

మూసములబు ననీంపవలటయును ఆఅ సమరుమున సన దాళ్టర ములను 

మూసికొనిపోయి యుండును. భోేన గాలిఏచుట గన కాళ డట ఏ0, 
ఢిశువ్రు తల్లి సర్భములోని వమనవబనను. సకేచనముసను. మొుసిగి. అచు 
బగ రాగ్నీ శ బరతకవించుచు నుమ, ఇలయ వకోరాగ్న దే గర pie 

డగు చాలునని కు బమాాంసాదుటు మలనుల వాధిుమిందును తే), 

చర ము పూన ₹ెహామున కబ్బుకొనాపోన్రటరో. ది గర్భ యును దున్న 

త్ో కః 
సక 



పైసుజోధ ద. కీ_ 1 

శిశువు ఎట్టిబాధకు లోనై నను ఆ 'బాధయంతయుం తల్గికిజెందును. త్రల్లి 
భుజించు డివేడి వస్తున్రలవలన గర్భుస్టుడగు న్రిశువ్ర ఉడికిపోయి పరితవీం 

చును 81, ఎచట విండ మిమిడియుండునో యచటనే (గర్భకోశమునందు) 
మలము సంచియున్నది. అచటనే నాభినాళమునుండి శిశువునకు నేదో 
కొంతరసము లభించుచుండును శీ2. మలము మూత్రము, వాంతి, 
ప్రీ త్తము మున్న గువానివలనను నాసికనుండియు  ముఖమునందుండియు 

బయలు'దేరు మురికిపదార్థమువలనను గర్భస్థుడగు శిశువు అలిశయముగాం 
గలవరపడుచుండును కిరి, 

ఇట్టి 'కారాగృహూ [పాయమగు మాతృగర్భమునందు వీళువ్రు 

బాగుగా నిర్బంధింపంబడి పడియుండును, అప్పుడీశిశువు భయపడి యి 

విధముగా నుడువ నారంభించును. (ర్ట యిశ్వరా! నన్నీ నిర్భంధము 
నుండి బయట పడవేయుము శి*ఓ దైవమా! ఈసారికి నన్ను నీవీ 

| నిర్భంధమునుండి విడవీంచెదవేని సాకు నాకు సక్వముగు పీ పొతమున్లు నేనే గావించు 
కొందును. ఇక నీ, గర్భభ్లాస కష్టము కలుగక్తండుటతై. యెన్ని యో 

కార్యము లొనరించెదను” క్. శీశున్రు మాతృగర్భమునం బొందిన 
యవస్థలు దుర్భరీములగుటనే నింక నె... ని యిట్లి ట్ల ప్రతిజ్ఞ లొనరీంచును, 
తరువాతం గొంతకాలమునకు శిశువునకు జన్మసమయము సమోాపించును, 

' ఆసమయమున' దల్లి (ప్రసూతివేదనలకు భారింపజాలక వాదయము కరిగి 
పోవ్టనటుల నేడువ నారంభించును కి6. గర్భమునందున్న శిశువునకు 
ముక్కు-నిండ నోటినిండ మాంసము నిండి 'వేర్కొ-నియుండును, బ్రందునే 
కిశ్గువ్ర గర్భములోనున్న ౦తే'కాలము మస్తక ముతోం గాలి వీల్చుచుండును, 
జననసమయమునందు శిశువునకు మ_స్తకముగూడ మూనికొనిపోవ్రను 87, 
మెస్తకద్వారము మూసికొనిపోవగానే శిశువు హృదయము మిక్కిలి 
భోయపడును. భయముచే నేమియుందోచక గర్భకోశములో నలు 
మొగములను గొట్టుకొన నారంభించును, కిరి ఉచ్చా సస నిశాషసములు 
ఆగిపోవుటచే నా "పాణి మిగుల భయమునొంది మార్ల్షము కనివీంచ 

' శుండుటచే నెతయో దుఃఖమొందును 89. భ యభీతులవలన నొకానాకప్పూ 
డాశిశున్రు మాతృయోనియందుః దట్టుకొని ముందునకు ఛాఃజాలక యం'బే 
యాగిపోవ్లును, _ ఇృఫుడీ విండమును గోసి బయటికి దీయవలయును. 



జం ద నీరసము 
ల న AA, LH TE et He Ihr 

"లేకున్న చీ, rama RIE Mn సనన hy ye DAES Po 

'చబ్బునురు శరస ఉనాన అత్ టు సీకి sy yan) WOT గగన. 

గన ప యి. కటు ములు ము, స) MI Th [3 (| 
చిక్కంన శనిని స Dahmer AL నన గ సో 

జేయుట సమము టన్ మరయు... తిల్టినాడ ppd 
యనస్థలో, Pays («1 Mae A WH ay శే 4 MAS సా 

¥ kb ౬” | , గికున్సు న్యు nt సీ TINE Woy తనే (40 మునునూడ భ్ Mom, చతు 

uw గర్భ HR న ip) Bp tam Alt, “ద స్టనళ్లే 

మున సల RR i Bm 3 మాసిమార్షిము | గొరకననో నా సు 
రయునంాంాను గ సు శమనం ఫుజములో దయా 
గ 1 “నును శశి వము. గ్ సొనను BUT HOY I A PEt 

నున్న మాగా మును A oe యర, ఉన్ ముగా క 
apy ఎ టుర్ గ Aan సరు నగ, (గమ (సోముడు స ఎ 

తప్పిన శిశు నర్మ గములో నన సంకుతేల్ గ దిన (పతీ 
అన్నింటినీ ఇతిచిపోన 5 45, 

గర్భములోనున్న సుకు “శుప్ప పోహా సోమా. “నీనే ధా 
మును, నేనునా మును గన నుపువ్రుము.. పలు దాగే ఫ్య bi 
స్మరణము నదియు ప, గప (నేనన దమ A Mt 

అని. నుదుప్రును,_ శశ్లువీఫిసిమునా గర ఎనయునం 'బిన్న వగా గ సయముల చ్ ¥ , 3 

నిండుమునష్లి (డన 47, గర్భ సుఖమును. డి EA మవ ద్పన EDS ( 
» ‘ . ( * , ఖో * | గ గ్ - జూగ్యము డాసొందిక కువ తెల వున కన్నటికు కావ్సు ఈ, వ 

థగాన్య మగును, మునే. యు... పకొమ్సుండకు, ౪ ఇ[నమునేబన 
వాదుయుము (ధాంగేిలోం డవీఫ్పను. స సారస ఖము A AN Nop 
బదులుగా దంంనుకొమకు 49. 7? వామయును ఖద శీలం నట మొదలు 

Uo. సం న సనుఖనుగాని శ MT మ దిపోవ్చుము, ఈ నిధి 

ముగా సభ్యులు మం యజమ న కః yet OU, గర్భో వాసము 
సన్ను (a 3 3 నిం? శకము ముఖము సంర నిం మును, 

జం వలన యురఢ్ల౦రుని జేర టం “రమని “పద్ద చెన్ఫుదుస్నారు 51, 
సరపశ్వరునయడ దృృతరముు . జల కారు బు ఇనుమురణ 



ల చానజోధ ద, కింక్లీ 

రూపమగు బాధనుండి బయటపడి ముక్తులుగానున్నారు. పుణ్యాత్ము 

లగు నిటి యోగ్యులు జానబలమువలన సదా విరక్ర్తులుగ నుందురు 52. 
బ ఠా 

ఈ గర్భువాస సంబంధమగు కష్టముల నన్నింటిని యథానుతిగా వర్ణించి 

నాయను. ఇశముందు సావధానమతితో |శ్రోతమహోశయులు 'చప్ప(బోవు 
దాని నాలింప గోరెదను కలి. 

~~ 1: 

రెండవ సమాసము .-__ స్వగుణపరీత్ష l. 

(బాల్యము, యాోావనావస్థ్ర 

సంసారమే సమ స్త దుఃఖములకు .మాలకారణము, ర్ధిచట 

దుఃఖాగ్న కణము లంటుకొన నారంభించును 1, వెనుక జెవ్పీన గర్భువాస 

వ్యాకులమునంతేయు న్రిశువ్ర జన్నించినతో డనే మణచిపోన్రను, తరువాత 
దినదిన క్రమమున బెరుగ నారంభించును 2, 'బాల్యమునందు శిశువు మేని 

మింది చర్మము మిగుల సుకుమారముగ నుండును, అందుణేత శిళున్ర 
కొంచెము దెబ్బసోకినను సహింపజాలక విలపించును. ఆ సమయమునందు 

సుఖమునుగాని దుఃఖమునుగాని పరులకు చెలుపుదమన్న. నోరులేదు శి, 
శరీరమునం 'దేదేని కష్టముగలిగినను ఆశలితో వ్యాకులపడుచున్న ను 
శిశువు మిగుల విలపించును. ఎంతయేడ్చిన 'నేమిఫలము? శిశువు మనస్సు 
లోని సంగతి నెవ్వరును (గ్రహింపజాలరు 4. తల్లి పై నుండి యోజార్చును 
గాని లోన నేబ"ధకలిగినదో, యేల శిశువు యేడ్చుచున్నదో (గ్రహింపం 
జాలదు. శిశువునకు. బలుమాటు దుఃఖము కలుగుచునేయుండును 5, 
రిశువ్ర తేపతేపకు వెక్కివెక్కి. యేడువసాగును, తల్లి చంకనెత్తుకొని 
యొన్నో[శమలంబడి యోదార్చ నారంభించునుగానీ యే ఇతజీ వి.:' 
యేడ్చుచున్నదో యామె యొటుల (గహింపగలదు? పాపమాళిశువ్ర 
తనలోందాను వ్యాకులపడుచునే యుండును 6, వ్యాధులు మాటిమాటి 
కీని శిశువునకు గలుగుచుండును, నానిబాధలకు సహింపజాలక వాయె తి 
వీగ్గరగా నేడ్చును. అజుచును, పడును, మండు యన్నీ హో తమునం బడీ 
'చేవాము గాల్చుకొనును 7, శిశున్రన కెట్ట యపాయము కలుగకుండః 
గఎ-డుట యనాధ్య మగు పని, ఆధివ్యాధుల మూలమున నెన్ని యో 
యుష్మదవములు కలుగును, ఒక్కొక్కప్పుడు దుగ్ధ ట బీ 'తులేర్చజీ 
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3 

నము కుక్న కను | గ్లో * లలి FY AY. Sn తర Es క్ టో! క 

As inn క. ఆతి fr DY ట్ల! a: fa మ ల్లీ 

west whe సరి ot సా tl, (పశ శు. భు ఇను 

yr సగ, సబ్ UR Te hu నష్ట; Py ei +శువ్స న ir ముడ్ 

wen స ఉసి IY, rt byt han, ah wh RT నమ్ము 

బలో గంరచ్ళవ: 3 కీ ఏ HbA దర Moe (వీయతేరనుగు 

Wahi, Ha hs, Ay pe nm RNs wy టిలో లీకు [ల్ల త 

లీని; సజు? క సము ఆసకుిను నిని మును, గు ద || es చి 

న న. Pi వండడం RUT Io Rei 3 yA wy PH), Dy Cee TS ld 

Wh yer) నగ ము సతు నిల? మున 1 Leh IW rs 

TIN ఈము BID dA I TO మ oy త్ర DRT 
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కృ-దినము గడచినదిమొదలు శిశువు శెలినితేటలు గడించి తల్లిని వదలి 

పోవలయునని తలంచును 21. 

క్రమముగా శిశువునకు ఆటపాటలయం దుతాఎహా మారంభ 

మగును. ఆటలాడుకొనుటకు నీడుజోడుబాలురను విలుచుకొని గుంపుబెసి 

వారితో. గాలయాసనమువేయును. తానోడిపోయినచో నివారపడుచుం, 

దాను 7లిచినచో నానందించుచు శిశువు |కీడలతో* గాలముబుచ్చును 22, 

శిశువ్ర మగవాండై నచో నై దనయేట నకురాభ్యాసము చేయింతురు, 

తల్లిదండ్రులు మిగులం (బేమతో జదునుచెప్పించుచున్న ప్పూడం బాలుండది 

మిగుల దుఃఖముగా భావించును. ఆటలాడుకొనుచున్న బాలురతోంనాడి 

తాను గడించు ఆనందమునందె బుద్ధియుంచును వికి. బాలురతో నాట 

లాడుతరుణమునం దల్లి తండ్రులు మున్నగు వారెవ్వరును బాలునకు జ్ఞాపక 

మునకు రారు. ఒక్కొ-క్యపూ డాటలలోం (బవమూదకరమగు పరిస్థితు 

లాక్రస్మిక ముగా దటస్థమగును 24, ఆటలాడుచు. (బమాదమునం బడరాని 

'తానునబడినయెడల బండ్లూడిపోవును, గుడ్డుచిదికి నీరుగారిపోవును. కాళ్లు 

విరుగును. నడుమునకు చెబ్బతగిలి గూనివాండగును, మదము దిగిపోనును, 
ఇంక నెన్నియో దుర్లశలు తటస్థమగును 25, అట్టు కాదేని డై వకముగాం 
గొన్ని వ్యాధులలో. దగులొ-నును, స్ఫోటక ముపోయును. తలలో. 

బోటుపుట్టును. జ్వరము "తెంపులేక వచ్చుచుండును. హృదయళూలయోొ 

వాత్మపకోపమో కలుగును 26, భూత్మజేతాదుల వీడవలన శిశువున 
కేదియో రోగమువచ్చినదని తలిదండ్రులు మిక్కి-లి విచారపడుడురు 27, 

బేతాళ గవహామా కంకాళగహమో బాలుని బట్టినది, |(బవ్మాగహాము 

చాలు నావేశించినది కాదుకాదుు, ఏదియో గాలిసోకినది, అయ్య యో | 
ఏదియో నిర్ణ యింపజాలకుంటిమని చుట్టపక్క-ములు పలుకుచుందురు 25, 

వీరు లావేశించిరని యొకండనును. ఖండేరావు (ఈ వేరి చేవతావి వము 
మహారాష్ట్ర దేశమున గలదు) అవేశించినాండని వేజొకండనును, లవి 
యన్నియు నమ్మాదగినవికావ, వ్యర్గమగు నొలోచనలు, ఇవి (బవ రావుని 
చర్యలే యని యింకొక(డు నిశ్చయించును 29, ఎవయో గీట్రనివాండు 
(ప్రయోగము 'చేసినో(డని మజియొకండనును. ఎవరో భూతవై ద్యులు 
దుష్ట్రగ్రవాము సీబోలున్నిపై నావేశపజచిరని యొక్క-6డు తెల్పు ను 



స్వీనిణ వీత 1. 

బ్రంతతో నూరకుండరు. 'చేవీపూజలో నేదియో యపవదారము గావించి 

నాండు ఇది దాని ఫలితమని కొందజందురు థి0. ఇదియంతయుం గర్మాను 

భవమని వేదాంతులు వాకొందురు. ఈ విధముగా చేహమున ననేక 

రోగముల నుత్పన్న మొనరింతురు. అనంతరము (పసిద్ధులగు రాజువై ద్యులు 
భూతవై ద్యులు చికిత్సకు దొరకొందురు కి1, ఒకవై ద్యుండీతండిక (బదుకుట 

దు_స్తరము, నమ్మకము లేనిదిగ నున్న దనును. ఇంకొకండు ఏండుచావండు 

పాపకారణమున యాతనల నొందుచున్నా(డని పలుకును కి£ి, ఈ |పకార 

ముగా నెటులో వ్యాధిబాభలొందియొంది మృత్యుముఖమునుండి బయట 

పడగానే |తివిధథపాపములచేం [గ్రమక్రమముగాం దసప్పుండై. పరితాసమునకు 
లోనగును. ఇంతియగాక సంసారదుఃఖములతోం (బాణి బహువిధములగు 

దుఃఖముల ననుభసపించును కికి. ఇంత (గ్రంథము జరిగినపిమ్మటంగూడ నొక 

వేళ వమూనవుండు సజీవుండె డై యున్న వో. గొట్టియు నూరిపోసియుం గోప 

గించియు( దల్లిదంథ్రు లాతనిని సంసార న్య వహారముల లో దథని 

గావింతురు కి4. 

కొొంతకాలము గడిచినమూందట మాజానికిం బెండ్లి యకాడు వచ్చె 

నని తల్గిదం[డులు 'పెండ్డిముచ్చటల నారంభింతురు. బహానిధములగు 

వై భవములను జూవించి క్షడకుః గన్యానిక్చృయము గావింతురుతిక, "పెండ్లి కి 
వరలిపోవుటలో6 జేయు మహోవై భవములకు బాలుండు మిగుల నానందిం 

చును, వివాహానంతరము బాలుని హృదయమును అత్తవారి య 

ల్లాకర్షి ంచును 86. తల్లిదండ్రు 'లేమైపోయినను సరియే అ  శ్రవారియింటం 

గొన్ని విశేషముల సమకూర్చ యత్నించును, తనవద్ద ద్రవ్యము లేనియెడల 
వడ్డికయిన (దవ్యమును "దెచ్చును కి7. .తల్లి దండ్రుల నొక్యప్రక్క-కుంద్రోసి 

అ త్రవారిసంబంధులపయి బాలుండు (పేమ మిక్కు-టముగా నుంచును, 

అంతియగాక ' తల్లి దండ్రులు కష్టములు సహించుటకే జనించిరని "వారిని 
(బేమలో జూడక యాదరింపక విడిచిపెట్టును 58, బొలుండు [క్రమక్రమ 

ముగా యువకుండగును. "పెండ్డికువూ స్తై 'నురల నిద్రకు తనయింటికిరాగానే 

యువకుని యుత్సాహమునకు మేరయుండదు. ఇంక నాతో సమానులు 
'లేరని భార్యను జూచి మురియనారంభించును కీ9, భార్య గృహమున 

లేకున్న ప్పుడు తల్లిదండ్రులతో సోదరసోదరీలతో నిండిన తనయిల్లు శూన్య 



ఊానబోధ ద. §_2 

గృవాముకై వడిం గనిపించును. అవిద్వాకారణమునం (గమముగా(దనను 

చామజచి యువకు(డు "కేవలము (స్రీ మోవామున మునిగి తేలుచుండును 
40. సంభోగము జరుగనప్పుడే ఛార్యపయి నింత పేమ భర్తకు బెంస 

గును, (స్త్రీ వయస్సువచ్చి కాపురమునకు వచ్చినపుడు మర్యాదోట్లంను 
నము గావించుననుటలో వింతయేమున్నది ? దంపతులకు నొకరిపయి 

నొకరికి [గమ్మక్రమముగాః (బేము వృద్ధియగును. ఇరువురి (పాణములు 

కామమునందుం దగుల్కొ-నును 41. ఒకశణముసేవేని యువకుంయు తన 

భార్యను జూడకున్నయెడల మనస్సు పరిత్తప్పమగును. (వీయకరమగు 

నా గ్ర్రరోత్నేము మనస్సు నాకర్షించును లి, కోవములములును మంజుల 
ములును నగు మాటలు, అడశువ సిగ్గు (పకటించు ముఖకమలము, శీర 

చూపులతో విలాసములొలయు నేత్రములు మున్నగునవి యువకు 
నాకర్ణి ంచును శకి. ఈ విధముగా దన చెలువపయిం గలుగు కామో 
(టేకము నాపుట యెంతవానికేని యశకగము. అటులే శరీరన్యాకులము 
గూడ నాపుట దుస్తరము, కామో(_౩ కీతర (ప్రయత్న ములయందు 

హృదయము లగ్నముకానేరదు. ఉదానీను(డై యుండుటయే యప్పును 
సాఖ్యమనిపించును 44. (పయత్నములు వెలుపల గావింపవలసియున్న ది. 

మనస్సు తన చెలువపయి నిమిడియుండును. తణతణమును యువకుని 
హృదయమున దనచెలువ రూపు రేఖానిలాసములు కోనిపించుచుండును 4ర5్, 
పురుషునితో గలసినపుడు సుందరి బాగుగా మనసిచ్చి *వ్రియుండా ! నీవు 
నో ప్రాణములకు: (బాణమనవ్వు నావలపులపంటను” అని పలికి యెంతయేని 
మోహము గలుగంచేసి యాతని వృాదయమును దోంగిలించివై చును 46. 
చారిదోపుడుదొంగలు తమ వేవభావలను మార్చుకొని సంచరించుచు 
బాటసారుల గొంతుకల కురివై చి ధనములను దొంగిలించునట్లు యువ 
తీయు గొడుకులును ఆ ప్తజనులును యువకుని హృదయమును 
లోంగోందురు. ఈ విషయము వయస్సుననున్న ంతవర కు జెలియదు. బావ 
బోవుముందు బౌగుగా (గహింపణగలుగును 47, (వ్రీతీయంతయుః దన 
(వియురాలిపై నుంచి యువకుఃడు తన్మయుడై. యుండును, ఒకవేళ నెన 
"లేని తన |ప్రియురాలిమెడ ననిష్టము (ప్రకటించిరేనీ యువకుడు కొంచె కీని 
సహింపజూలడ 48% తన (స్ర్రీపమము వహీంచి తల్లి దండలను దిరస్క- 



న్వనణ రీతు 1. నిక 
RAM ATYaLh అ Lk, Ae, WEA శే 3 1 el bh ta Toh hie at D7 hl టి Fat = టి ఎ 

రిని అనాయయ. టి డో నవాని ౦ కవసగనుయిన "టు 

ఇ రయ మ శే నగ నం రోసు. dT Ce 

సగ్గు! డీసి స్మోగను, aU Mw తు మున, తననీ హీనం అ దతం 

గుండు సం MI బిగి సన rh స 0, (“ము యు 

బోగ Rg టట టి rn గ యన సీ సవన స bey 

బోనగును, యును యు? నోటునోనును 1, “రి వళ్ళమోహామును 

గనుల బన్ను సన్ షసభాంమును. గడీ కపి లోయు 

మాయు న (సమ యనంగ. గిర్ మున: విడిచి సళును, iat) 

లక భీము. తార రవాలు. గిల గబుపును ఇ దురా 

ERED ఇారంముననే స్యించును | త 
Tram ny 51 Para భులనుఖాక్చిన సారణము నూను 
SR, తనపు శంస సును fe] Ramer TO సర్వస్వమునుగూడ 

we బుగునఖ ద న్యభాసమునో సమర్సించును ఈ. బరమాార్థమును 
ఎడం wiht, సస: పం సంగమ, (న కుక క. మ్ భల FH) 

ముకు. I ఇట Ne BOR భారయ 

సు ఇ. యమున. అను భృరుషుం. మంకు. గొన 

డగుట్ను అము (య ఇగ యఘున న కీని, 

పురుషుని ఇచి మూపు సరెన. గుండము 
కో నిలవ, భ్ AD DT ET వియును బీరును Thee, 

సాయుజ్యము నిగడ దుగ se దలుమను కరి (బో ండమును 

నాడ దస అ కర ఘన (1 మూ ఉలవల, న్నీ హీినులను 

న్యుషులని సం! మును క కలము en, సక 

చున్నాను సమ యోగ సషదాములనోనను. సంబొధిము (తేంచి 
సేయు. ఇంతిలో నాాన్నింమునం.. దు వలపులబ యుల చక్కూదనొల 
Woh భార్య యురగందును గక గం తునకుసితఏతము మాట 

బ్లు సారం యము, వాదము ఉంతె కాసాని సయారము న్భస్థి 

MIN, తలోీీలది "సి? “పంటను సతి రగు. సాన్బహు, స్థొశోమము 

కూలి:పోయిసపి అని బరిరవించును 50, దుఃఖము'నే (భాంచుక్రో రుల 
గలునం యును. “సు పాణ్మవీయురాలా ! నన్ను విడిచిప. పోతి ణా? 
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నీవ్ర మరణించుటచేం బూదోటవలెనున్న నాగ ఎపహొము కూలిపోయినది, నా 

యజ్ఞానము నశించినది. ఇశ మాయను విడచెదను” 60. మృతినొందిన 

తన ప్రియురాలి కొళేబరమును జంఘలమిోందనుంచుకొని రొమ్ము జాదుకొని 

చిలవించును. అనంతరము కనంబడివవారిముంటబెల్ల నా బంగారుపంట నా 

వలపులదీవి*నా పున్నాముల గని మాయమైపోయినదని సిగ్గువిడిచి మృత 
భార్యను గొనియాడుచుండును 61. కడకు యువకుండు మనస్సు నెటులోం 

గుదురుపజచుకొొని సాటివారితో. “నాయిల్లు మునిగిపోయినది. ఇకముందీ 

గృ “న శ్రమకూపములో? బడను” అని వ్యర్థ ప్రతిజ్ఞ లుగాఏంచి విణారాతి 
శ్రయముచే నొడలుమరోచి యేడవందొడంసను 689! పత్నీ వియోగ కారణ 
మున భయభ్రాంతుండై గ వాస్థాశ్రమము నెడం దొలుత వముఖుండగును, 

పిదప ్విరాగమును దుఃఖమును సరస గ్రారించుకొని యోగిగనో లేక మహ 

త్ముండుగనో మారును 68, అటుల జరుపండేని ౪ గృవామును గృవాస్థ 

ధర్మమును విడనాడయజాలక 'రెండవవివాహామునకై_ (పాంకులాడీ యొక్ 

చిన్నదానిని జెండ్లాడును. అదిమొదలా |క్రొ త్తభార్యయే తననుద్ధరించునది 
యని తన్మయుంై. పంచపాణములు దాని'ె పె నుంచును 64, ఈ రెండవ 

సంబంధపు 'థార్యపయి. దనసంతోషము (వేమ లగ్న మొనరించి మానవు 

డేవిధముగా వర్తించునో యా వివరమునంతయు (శ్రోతలు రాబోవు 
సమాసములో వినంగోరెద 65, 

మూడవ సమాసము _ స్వగుణపరీక్ష 2. 
(రెండవ వివావామువలని దుర్దశ సంతానోత్పత్తి ) 

పురుషుడు రెండవవివావహాము జరిగినంతన పూర్వదుఃఖమునంతయు 
మణచిపోవును. సుఖపడందలంచి మరల గృహగ్థాశమములోం దగుల్కొ 
నును 1, తొలుత యింతయనరాని లోభత్వ “'మేర్చడును, కడుపునిండ 
నన్నముగూడ భుజింపడు, (ద్రవ్యముకొర క్రవసర మైనవోం (బొణమునై న 
విడచుటకు ని సిద్ధపశును 2, ఎప్పుడై న నననేల? కల్పాంతమందుం/సాడ గవ 
యేని వ్యయమేుగావింప పం దలంపండు.. మబిుల వుణుల ధనము (పోగుచేయు 
యుండును. హ్నదయమునందు. 'సద్యాసనకుః గొంచమేని తావెాసంగంథు కి, 



స్వనణ పరీత్న 2 gy 
Mri eink ల aie తల WR త CE OLR h, OM, 4 AEs ఎ BOY rele టక Nel he ల ఎట! 

Wg మున ఫిగ్ పం గాం జము రూ! APD moe జ్యో 

Mawes mm Pam A క నే గా! సము గీ, 

న్ పాం, (న న. rye wa, pony పగులు ఓ WEE క, జల) 

న Fy Horry 7 Ty గి ఎని వ a 01 +ళ్ల, 115 (దం: Foe 1 

స 1. గ MH Eh పం qe ఫు ష్ణ? “రు ముల 

Mes నస శో గానం dees qr py = న షన న ప్య్ఫాధ నగ 

మును గ చనద LW, మంచుతో బళా గలము 
MN WT Mtn fh, “Wm Dims 

tn hex CRAs UTE SUES EI పొ వున వ్. సంచ. నతిర్యూరు 

స TRINA గ్య Hire నీ కల wih గ్య గర్టంయననాహీా 

రండ FRE, గ గటా TT యిగెగ హద కుదులను 

AER TT ERD తస గం a ప hy as గర్వ 
తక్ a గ తయ NH క Wehr, Ms హత 

per Wey Meares yee గణగి సె phat Ray 

hy: మరిం లో మము గ తకు, ఫోన Wy కవసురో న సో గుస 

లీ టోగో తీస త. ల. BDH సంస (PP, saggy: ఎమ స 

నమ్మ Rare FoR న్నన 2 మురలున గార్లు Wf 4 Meer eam 0 

సొగగథయన్ను నట చును, ఉతర్చరును గంగు జగ చేడు ఇయు 

మంచపు, స్నానము సంగ. గాసందుట నరము, జాసిరంత నువయోగ 

మేముని పున. 1, కముముంతు.. మాగా మన్ను 
ధనము (దాడేయు రుం గాశన దృవవాగు నల్ల నమి ది నన్లేటుము నును. 
గేరు, aM ఎంధయును న్ మున: గ 32ము EE తలకి వాని యడ 

నగ వ చును 14, 

సయ వివాహితుడు. యముడు నిను గోకాననమున 
మందల స్టర్ ము! తో శర! mn. ఇర సమము చుసే వాయు 

ఓని] Aan లు [a జీను Bors గెట మల్ గంటి, చి.) 

మును పట మున. నెట్టటం నాతరముగాతు, న స్వేచృగ వంతు 

నన) మనస్సును సమాధాన పంచుకొని పషంకులోలుల పరః సబా 
గిమనమునకు టొరఫొనును 14, వారన కి లోనైన 2 మొగలు ఈ మి 
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తల్లి, ఈయమ తోయబుట్టును అను భేదములుముజణుచి పరదాారములలో. 

బడియుండి పాపకార్యము లెన్నేని చేయును, న్యాయస్థానములలో6 
చా నొనరించిన దోషములకు రాజకీయదండనముగూడ ననుభొవించును. 
అప్పటికిని తన దుషప్రవ_ర్హనమును గాంచమేని సవరించుకొనండు 15. పర 

నీ ని గాంచినంతన యాతేనియ్గామ ముదయించును. పాపమునకు 'బభాల్పడి 

తరువాత తటస్థించిన కష్టముల నన్ని (టిని భరింనును 16. ఇంక నెంతటి 

పాపముల జేయుట కేని వెనుకడుగువేయ(డు. శుభముగాని యశుభము 
గాని వివారింపడు. సుఖవ్యాధులు దేవామున జీర్ణ మగుటచే నాకస్నిక 
ముగా మహారోగియగును 17. తయరోగముచే నానావస్థలుపడుచుం 

చానొనరించిన పాపములకు ఫల మిభూలోకముననే యనుభ వించును[రి 
రోగములచే శరీరమంతయు! బగులును. ముక్కు చితికిపోవును. ఇదివజు 
కున్న సులకశ్ణములన్ని యు నొకచదానినెంట నొకటిగా దుర్గ తూంములుగా 

మాజును 19. 'దేహమునందు నీరస మతిశయించి [క్రమముగా  -ణించి 
పోవును. అనేకవ్యథ లుత్ప_త్తియగును. పడుచుదనపు సత్తువ సన్న గిల్లును, 
(ప్రాణి బొత్తిగా నెండిపోన్లును 20. శరీరమునం దంతటను బాధ యుద 
యించును. "దేహము. దుర్లశకుః బాల్పడును. శరీర మాపాదమ _స్హకము 
గజగజ వణక నారంభించును. శ_క్తియుండదు ౨1. చేతులుకాళ్లు ఊడి 
పోవును, శరీరమునందంతటను బుండ్లుపడి పురుగులుపడును. వానినిజూచి 
"పెద్దలు చిన్నలు అసహింంచుకొని "శీకంంచి యుమ్మి'వేయుదురు వివి, కదు 
పొక[పక్క-ను ఆణలి - మలమలమాడుచుండును, నలుదిక్కు_లనుండి 
యింతేనరాని దుర్వాసన బయలుదేరును, (ప్రాణిపూ ర్తిగా దుర్లతిక "బాల్బ 
డును. ఇన్నియవస్థలు పడుచున్నను (బాణముమాత్రము పోదు ౨8, 

యీశ్వరా ! నాకు మరణము నిప్పుడు [పసాదింపుము, (వాణ 
ములు భరింపజాలకున్నా(డను. ఎన్నియో పాపము లొనరించితిని, 
నాదోషనుల నేనెబుంగకుంటినని తనలో వాపోవును 24, దుఃఖము నాపజాలక వెక్కివెక్కి. యేడ్చును, తన శరీరమును జూచుకొనుకొలటి 
హృదయమునందు బరితాప్ర మళతిశయించుచుండును క, ఈ [పకార 
ముగా ననేకకష్టముల ననుభవించును, అన్నియు దుర్షశలుగా మాకును, 

విడు సేకరించిన ధనమునంతయు దుష్టులు, బందిపోటుగావించిూ దొంగి 
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లమిచిమా గు ఏరు A Dew etn పొ 
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ప ల, suena బు! చచ్య్చుగు.. న (భగవ "దు, Ms 

భృశ శతు. ఇను? ree NOPD కాంకురు 80, ఇంగ జరిగిన 
గు Fe అర్య ముజురుపకని తడు గంగా 1. + NR "నవచ్యును #0, 

గదాస్టగర్శ్ళత ముగ MR పలా ములను I ees పయికి, 

టట pn పక్షం కువ భంయుాదన్ర నో సరు గీ కోలో 

గాంచు. METER సమునశార్మును, ed rs కంటి చ 

Sa ETT త యమున యును అల SPR, ప్యురప తనము 

శీసోనటడే. ధనం వ మునుల దబంచును. సంతానము. లీని 
Ans Aen గా wD Rn, లెదు ఏలు 
సోలయుననన కొ గ ఘు లిననటో గా లబనిమెరు 'పోవ్పునుగ ౫+ 
సొన్ 5D BO TI యగు BI, Hh ప బగు 

గంట యము వాని మం మపాయముటను సదుం నార మన్ను 

Ye బృలర! ముట్టను ముదు పుం ను గ యుందును, 

wre. గ లయుంనసిందును,. పారి ములను పావడ నరనుల 

hr లి తతో ఏమమసుఖములు మూబంరును, తిన భార 
న్ సము: టన కము గతో సీన్స నీరసము, wy శ్రి WTS జరిగిన 

వమ్ము: గుల ౧ వున్న రాలును, పంట ము Kean fd, 
శక ఆ రెప్పల అద సంతియనరాస్న జయ కలుగును, (yy ఇరుసు లిరుఫురును 
మము ముగు తు నాకు నీచమురకయుందురు ఓక, 'చేజీసి 
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యనారోగ్యము కలిగినచో దీర్భ స్వరముతో బిగ్గరగా విలపింతురు 85, 
ఈ (ప్రకార మాదంపతులు దుఃఖము లనుభవించుచుం గన్న కన్న వేల్పులకెబ్ల 
(మొక్కు-కొందురు. ఇంతలో నాకస్మికముగాం బూర్వపాపకారణమున 
నొబాలకుడు మరణించును లి6. దీనివలన మిగుల దుఃఖముకలుగును, 
ఇంటిలో బ్యుతశోకము వ్యా_వ్రీయగును. ఈశ్వరుడు మమ్మువంధ్యల 'నేల 
గావించెనోయని దంపతులు విలపింతురు 8%. “మాకీ ద్రవ్య మందులకు? 

అంతయు బోయినను సంతోషమే, సంతానము కలిగినజాలును. సంతానము 

కొకు సర్వస్వము విడువవలసివచ్చినను మాకు లక్యుములేదు” అనిపలుకు 
చుందురు తిరి, వంధ్యాత్వముపోయి కొంతకాలమేని గడువలేదు. ఇంతలో 
మృతకవంధ్య ((బదుకని బిడ్డలగనెడుర్ర) యనునామ మేర్చడినది, ఇప్పు 
డేయుపాయములతో నా కులకాంత వేరు తొలంగింపగలనని భర్త విల 
వీంచును 89. దంపతులు గతించినసంతానము జ్ఞాపక మునకు 'బెచ్చుకొని 
“మాలతీ? తెగిపోయినది, ఓ చై వమా ! మావంశము నశించినది. కులదేవత 
ల*౮*! మీరు మాపట్ల నేల న్మాగహించితిరి? మా కులదీప మారిపోయి ' 
నది 40 అని దుఃఖించిదుఃఖించి యిటులం (బతి జలొనరింతురు. ఇప్పుడు 

మజలః బ్మతముఖసందర్శనభాగ్యము చేకూరినచో ధగధగలాడుచు 
మండెడు నిప్పుగుండములలో నడచెదము. కోలదేవతల సన్నిధిలో శిశువు 
నకు బుట్టువెం్య్యడ్రుక లు దీయించెదము 41. ఓ జగన్మాతా! సీకుం బూజ 

గావించెదము. బాలునకు సీవేరుపెట్టుదుము, ముకు్కు-నరకుం బోగుం గుట్టిం 

చెదము. నూకోరికలం గొనసాగనిమ్ము 42. ఇంతతోం దృ ప్రినొందక 
కానవచ్చిన 'చేవతలకెల్ల (మొక్కుబడులు చ్చెంతురు, గోసాయిల 

కొకు వెదకుదురు. సంతానము కలుగునని వృశ్శికములను (మింగివేయు. 
దురు 48, భూతములకు. దృ_ప్తిగా ' నుపాయనము లేర్సింతురు. అనేక 

"దేవతలను చేవ*ముమోాంది కా'వేశమునకుం “జెచ్చు కొందురు. మామిడిపండ్లు 

కొబ్బరికాయలు (బాహా ణులకుం బంచిపెట్టుదురు 44. నానావిధములగు 

జూరణమారణాదికములగు ఫఘోరకార్యములు చేయుదురు. పుతులు 

గలుగుట శకెన్నియోపాట్లు పడుదురు. ఏన్ని పాటులుబడినను దై వాను 
(గవాములేకపోనుటచే సంతానము కలుగదు 45, రజోదర్శనమైన నాలుగవ 
దినమున . వృతము క్రిందికరిగి యీ నంధ్యాదంపతులు = స్నానమొనరింతురు. 
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అంద్లువేం బూలతో6 బండ్లతో c దులతూగుచ్తున్న వృక్షము నిలున్రన 

నెండిపోవును. ఇదియెగాన పుతలోభమున నింకనెన్ని యో దోషముల, 
నొకదానివెంట నొకటి యొనర్చురు 46. సమస్తసుఖములను విడనాడి 

యనేకోపాయముల నొనరించి వేసారి కట్టకడకు నిరాశతో భయపడు 
కాలమున గులదేవత (ప్రసన్నురాలగును 47. సుకృతవశమున వారి 
మనోరథము సఫలమగును. అదిమొదలు దంపతుల యానందమునకు 

మేరయుండదు. ఆ.వలకథను (శ్రోతలు సావధానవృాదయముత్ 
నాలింపం గోలెదను 4. 

నాలుగవ సమాసము .-- స్వగుణపరీక్ష శీ. 

(గ ఎహస్థ సంకటములచే. బరొదేశమున క కరుగుట్ర 

సంతాన ముక్కువయగు కొలంది చేతిలోని ధనమంతయు గర్భు 

పడును. గౌరవముగా (బతికిన యాగృహస్థుండం బిచ్చమునెత్తు స్థితిలోకి 
వచ్చును. తినుటకేమియు లభింపని దుర్షతికలుగును 1. చిన్నపిల్ల లాడుకొను 

చుందురు, ఒంకడు పారాడుచుండును ఒకండు గ ర్భమునందుండును. ఈ 

విధముగా బాలబాలికల గుంపుతో గృహము నిండిపోవును 2. దినదినము 

వ్యయ మెక్కు-వయగుచుండును. ఆదాయనాగిపోవును.. కన్యలు వివాహా 
మునకుం దగిన్నపాయము గలవారగుదురు. వారలకు జెండ్లిచేయుదమన్న 

చేతిలో (ద్రవ్యములేదు లీ. అదివర కే్ళహాస్టుడు ధనవంతుండై యుండ 

గావున నలుగురిలో నీతనికి మర్యాదయుం  (బతిష్థయు సమగ్రముగా 

నుండెను 4. ఇప్పటికి. జాలవణికు సంపద యడుగు బట్టినది. మిగిలినది 

పరపతియొక్క-టి మా(త్రమే. ఇంటిలో, బూర్వపుం గలిమిలేదు, దినములు 

గడచిన కొలంది లోలోన దర్శిదము హాచ్చిపోవుచున్నది $. కుటుంబ 
'మొక్మపక గా వృద్ధినొందుచుండును. బాలబాలికలు దినదిన (ప్రవర్గ్షమాను 

లగుచుందురు. శ పరిస్థితులు జూచి మానవుడు చింతా" రస్తు స్తుండగును 6, 

క్ర న్యలకు వివాహవయస్సు పూదర్తియగును పుుతులుగూడ 

వివావాయోగ్యులగుదురు. మాబిడ్డను మో కు మారున కిత్తుమని 

ఫొందజు చుట్టములు సంబంధములకు “వత్తురు. బశ వినాహమాస వీలుం 
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గురిలో నవ్వుబాటులు కలుగును. అప్పుడు లోకులు పరిహాసముగా- 

ఈతండీ జన్మదర్శిదులను బుట్టింపకపోయిన చాగుంజెడీదనియందురు రి, 

పదుగురిలో నన్వుబాటు ఇటులుండ మోందుమిక్కి-ల పూర్వుల జేరు 

ప్రతిష్టలకుగటాడ లోపము తటస్థించును. ఇశ వివాహములు జరుపనలయు 

నన్నచో. బుణము నొసంగువారలెవరు ? 9, మొదట నెవరెనరివద్దనో 

తెచ్చి కుటుంబపోషణమున కుసయోగించిన బుణములు తీఠనే తీరలేదు. 

వాండోొక[హ్మ- నొ క్రిడిచేయుచుందురు. ఈ విధముగా న్మాప్రాణి చింతా 

సాగరమునందు ముని౭గిపోవ్రును 10. వాయన్నము తినును కాసి వాని 

నన్నము తినివేయుచున్నది. మనస్సులోచింత మిక్కు-టమగుటచే నాతు 

రతతో నుండును 11, (క్రమముగా! బరపకియంతేయు నశించును. ఇంటి 
లోని పదార్థములు, వస్తువావానములు కుదువకట్టున కొకదాని'వంట 

నొకటి యంగడికించేరును. అప్పు డాగ్భహాస్థుండు ఢీ దైవమా! నాకు 

దురవస్థ తటస్థించినది. దివాలాతీయుటకు సేదమెతినని పలవించును 12, 
థం. 

చేయునదిలేక 'యంగడికిం గొనిపోయి వస్తువుల చెగనమ్మును. పశువులను 
దూడలను విక్రయించి కొన్నాళ్ళు కుటుంబము జరుపును. వడ్జికి ధనము! 
చెచ్చి కుటుంబము మజికొంతకాలము జరుపును 1కి, ఈ (ప్రకారముగా 

బుణములుదెచ్చి నలుగురిలో డంబముగా గ ఎ్రవాస్థుడు కాలము 

జరుపును, లోకు లితనిజూచోవీ(డు యోగ్యుడు. పూర్వుల 'వేరు ప్రతిష్టల 
నిలివినాయిులఅని (ప్రశంసింతురు 14. బుణబాధ యావిధముగ వృద్ధినొందిన 

కతన పాహుకారులందణు నొక్క-మాటు వచ్చి యింటిని ము బీ 

చేయుదురు. బుణదాతలు "పెట్టుబాధలకు 'వెజచి యా గృహన (డు పర 

దేశములకు: బాజిపోవును 15. ''సరేశములలో నెటులో "రెండు సంవత్సర 
ములు గడుప నిశ్చయించుకొని నీచసేవలో. (బవేశించును. మజియు 

నెస్నియో యాపదల ననుభవించును. 16. పడరాని పొట్టుపడి యెటులోం 
గడుపుంగట్టుకొని కొంతధనము సీకరించును. మనస్సు ల్రింటిమోాందికిం 

బోవును, కొంతకాలము జరిగినమింద దన యజమానివద్ద "సెలవుగై కొని 
యింటికివచ్చును 17, ఇంటివద్ద నీతని ఖ*ం సృపుత్రుల దురవస్థ చెప్పవలసి 

నదేలేదు, నార లత్యంకదుఃఖముతోం దమ గృహాధికారి యెప్పుడువచ్చు 

గ T_T mri | 
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నాయని (తోవలుచూచుచుందురు. అంతవజకు 'రాం్రాయినే * ఎక్క-డకుం 

బోయినో ? యేమియయ్యెనో ? యని యింటివా రనుకొనుచుందురు 18, 
ప్పుడు మేమేమి తినవలయును ? ఆశలితో నెంతదనుకం జచ్చెదము ? 
ఈశ్వరుం డిట్లి ట్టి పురుషుని స్తాంగత్యమున మమ్ము 'నేలంజేర్చెను? అని యింటి 

రోనివారందణు పలుకుచుందురు 19. ఈ విధముగా గుటుంబములోని 
వారందటు తమతమ సుఖములనుగూర్చి పరితపించుచుందురేగాని యాత? 
డేమయ్యెనో యేమి యవస్థల పాలయ్యెనోయని యెవ్వరు దలంపరు, 

మణీయు వృద్ధుడై నవిదపగూండ నాతని కెవ్వరు న్తుపకరింపరు 20. 

ఇట్లు కుటుంబములోనివారందజు [తోవలుతేరి చూచుచుండు 
నంతలో నాతండాకస్నికముగా నింటికివచ్చును. పిల్లలు పరుగె త్తి నాయన 
యలసిపోయెనని పలుకుదురు 21. అతనిజూచి ఛార్యగూడ నానందించును, 
ఇక మన దరిద్రము తీరినదని పలుకును, ఇంతలో నాతండు సంపాదించి 
తెచ్చినమూట భార్య చేతి క్ర ందొచ్చును 29, అందరకు నానందముగలుగును. 

నాన్న వచ్చినాడు మాకు చొక్కా-లు కుళ్ళాయిలు 'తెచ్చినాండని బాలురు 

సంతోషముతో బలుకుదురు ౨8, ఈవిధముగా నాలుగుదిన ము 
లానందము ననుభవించినపిమ్మట నింటిలోనివారు మెల్లగ నిటుల సణగ 
నారంభింతురు “ఈ (ద్రవ్యమంతయుం గర్పుపెట్టుదుమేని మనము మటిల 
గష్టములు పడవలసివచ్చును 24. కావున నిప్పుడు కేచ్చిన్న ద్రవ్యమును 

గష్ట్ర కాలములో ననుభవించుటకు నిలువయుంచి పరబేశమునకుం బోవుట 
మేలు, దీని నిచ్చట మేము తినివేయకముంటే మజీకొంత ద్రవ్య మార్థించి 

తెచ్చుటయు కము 25. _ ల్రంటిలోనివారందటి యభి పాయము/ాడ 
నిటులేయుండును. తేన సుఖముకొరకేగదా కుటుంబమంతేయు గృవాస్థుని 

వెంట నంటియున్నది ? అత్యంత (వుమసాతులగు భార్భసై సెతము సుఖము 

కొరకే భర్తను వెంటనంటియున్నది 26. పరబేశములం దనేకకష్టములను 
సహించి విశ్రాంతిని గ_కొనుటశై పాపమో మానవు డిల్లుచేరినాడు, 

కాని యింటికడ స్వేచ్చగా వ్య్వాసమునై_ న దీసికొనలేదు. "హోపొమ్ము 

మజల బరదేశమునకుబొమ్ము అను మందలింపులు మెండై నవి ౨. తరు 
వాత జ్యోతిష్కు-నితో నవసరముకలుగును, (ప్రయాణమునకు సుముహూర్త 
మును విచారించుటలోం దన్మయుండగును, వాని హృదయము ఇంక 
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మోదనే చిక్కుకొనియుండుటచే బరదేశమున కేసటకు బుదైకలుగదు 2, 
విధిలేక ధనసంపాదనమునకై_ పరబేశమున కామానవుడు బోవసంకల్పించి 

[తోవలో నుపయోగమునకుం గొంత సామగ్రి వెంటనుంచుకొనును. 
పీల్లలనందజను నొక్క-మారు (ప్రేమతో? గనులారజూచి పథ చేశయాత్రకు 
బయలుదేరును 29. భార్యవైపు చూచుచు. బోలేకపోలిక ముందున 

కీపను. వియోగమువలన దుఃఖ మతిశయించును. కాని చేయున 

'దేమున్నది ? దరిద్రవశమున నిల్లాలిని విడిచిపెట్టక తప్పదు తి0. కన్నీరు 
కంఠమునిండివచ్చును. వియోగమా భరింపరానిది. తండ్రికి బిడ్డలకు, 
భార్యకు, భర్తకు వియోగము కలుగబోవుచున్నది 81, ఆ పరిస్థితులలో 
బాషమా గృవాస్థుడు “పెండ్లము బిడ్డలను విచారకరములగను చాపు 
లతోజూచి నేను పోయివచ్చెదను. అదృష్టమున్నచో మరల నొకరి 
నొకరము మూచుకొందుము. లేనియెడల నిదియె తుదికలయిక'” తొ2, యని 

నుఢువలేక నుడివి మనస్సు రాయివేసికొసి పరొజీశమునకు బంయులంజేరి 
పోవును. వెనుకకు మజలిమజలి మనస్సు నిలువక చా-యుచుండును. 
తనలో “బాపము నాభార్య వియోగదుఃఖమును సహింపలేదు. పొపము 
ఏమిచేయగలదు, తప్పని సరియైనిదని యిల్లాలిని (బళంసించును తికి. అట్లు 
(ప్రళంన *ఎ+క్యములు పలుకుచు దన([గ్రామమును విడిచిపోనును. గా ఫ్ స్వ 
చింతతోంజ్నిత్తము కలవరపడుచుండును. మోవాకారణమునం  |బపంబా 
స_క్తిలోంబడి యాతండు పరితపించుచుండును లి, అప్పూడు తల్లి స్మరణకు 
వచ్చును. ఆ సమయమునం దిట్లుపలుకును “ఓతల్లీ ! నీన్ర భన్వ్యు రాలవు, 
నావలన నీవెన్ని యో కష్టము లనుభవించితివి. మూర్షుండనగుట నే 
సీయోగ్యత నెజుంగజాలకపోతిని కిక. నేయ నీవు నాయెంంద్రనుంటి వేని 
యా యవస్థలో నన్ను తణమేని విడిచిపెట్టియుండవు. నన్ను వఏిడిపోవలసి 
వచ్చినవుడెల్ల గన్నీ రుమున్నీ రుగా6 విలపించుదానను, ఆ మానా మే “వేటు 
తీర, వా_స్తవముగాం బ్యుత్రుం జెట్టిదర్శిదుడై నను, ఎంతటి భియ.కుంతై నను 
తల్లికిమ్నాత్రము తప్పక (వీయతముండు, వాని దుఃఖావస్థను గాంచినవో 
సామె తన హృదయమున సంతయో వ్యాకులపడును 57. ~*~ ఖపొస్థా 
[శ్రమము కోవలయునన్న వాణలముణల సవమకూరఠలోలదు, కాని యెనరి 
గర్భమునుండి _యో శరీరము ఉత్ప _శ్రీయయ్యెనో యాతల్ల్ఫు వెయ్యి 
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జన్మములశేని లభింపజాలదు కిరి. ఆమె మిగుల గయ్య్యాళయైనను సరియీ 

ఆమె తల్లి యే, వేలకొలది (స్రీలను గై కొనుటవలన 'నేమిఫలము? సర్వము 

నెణజింగియుం గామవికారమునకు లోనై. వ్యర్థముగా జీవితము. పాడుచేసి 

కొంటిని 89. ఈ కామకారణముననే (పాణసమానులగు నాశ్నే హితులతో 
నకారణముగాం గలహించితిని. స్నేహితులను దుష్టులని తలంచితిని 0 

తల్లి దండ్రుల శెట్టి విబారము గలుగనీయక సంతోషముగానుంచు గృహ 
స్థ ధన్యుండు. అంతియగాక స్నేహతులను నిష్థురనాక్యములనాడి 

మనస్సు నొప్పింపనివాండు ధన్యతముండు 41. భార్యాపుత్రులసాంగత్యము 

జన్మమున్న ౦తవరకు వెంటనంటియుండును. తల్టిదం[డులు మా।త్రమూ 

దాటిపోయిన పీదప వలయునన్నను లభింపరు 42. ఇదియంతయు నే నిది 

వరకు బాగుగా వినియేయుంటిని. కాని చేవాములో జవస_త్లగములున్నం 
తవర కీయంశ మనుభవమునకు రాదయ్యెను. ఈ నా తుచ్చమానసము 
సంభోగసుఖమున నింతవరకుం బూర్తిగా మగ్నమైయుండెను 4కి, ఈ 
సతియు నీ కుమారులు విత్రులవలెః గనిపింతురు, నిజమునకు వీరలు 
విత్రంలెన్నంటికీనిగారు. గొప్ప స్వార్థపరులు, తమతమ సౌఖ్యములకోరకె 
ఏఠలు పురుషు నా(శయించుకొనియున్నా రు, పీరియెదుటకు ళూన్యహ స్త 

ములో నెటులబోవలయునో తోంచక సిగ్గగుచున్నది 44. ఇప్పూడేమైనం 

గానిమ్ము (ద్రవ్యము నార్జించితీరవలయును. రిక్షవా_స్తములతో 'నేగుట 
దుఃఖకారణము) 45. ఈ (ప్రకారములగు యోచనలు చేయుకోలంది పురు 

వుని హృదయము దుఃఖపూరితమగును. (క్రమముగా జింతొసాగరము 

నందు మునింగిపోవును 46. అనంతరము పరేశమున కేగి (ద్రవ్యముకొరకుం 
దన చేవామును బరాధీనమొనరించును. కుటుంబమునకు సేవకుడై యీ 

శ్వరునియెడ విశ్వాసద్రోహియగును 47. ఇట్లు పురుషుండు "కేవల కామ 

ముతో బరవశులై తన పవి త్రజన్మమును .వ్య్టర్ణముగా2... గోల్పోవ్రుచు 
న్నాండు,. ఇంతలో నాయుపాాా-లము పూర్తియగును. అపు డెచ్చటి 

వొచ్చట విడిచిపెట్టి యొకండే దాటిపోవును 48. కొంతసేపువరక్యాప్రాణి 

తన మనస్సునందు గతముదలంచి సశ్చాత్తాపషమునొందును, తీణమ్మాతము 
కొరకు ఉదానీనుండగును, మరల శ్నీనుముగనే మాయాజాలమునందు. 

దగల్కొ-నును 49. ప్యుతికలు పుత్రులు జ్ఞాహకమునకు వత్తురు, పృాదయ 
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ములో మిగుల ఖిన్నుడగును. నా విల్లలను నే విడిచిపోవ్రచుంటినని పల 

వించును 50. ఇట్లు వెనుకటి దుఃఖములన్నింటిని స్మరణకుంబెచ్చుక్ ని 

పనివిపనివి బిగ్గరగ నేడువనారంభించును 51, అరణ్యరోదనము నొనరిం 

చును. ఓదార్చువారెవరు గనంబడరు. తన హృదయము నాలోచనము 

లోనికి దించి 58 “యిపుడేడ్చిన నేమిప్రయోజనము ? (ప్రా_ప్హమెద్దియో 

దానిననుభవించి తీరవలయును” అని తనకై తానెటులో నిబ్బరించును 58 

ఇటుల బవూువిధములగు దుఃఖములచే భీతినొంది శల్యమాతావళిస్టుండ్రై 

పరబేశయ్యాతకు బయలుదేరును. ముందు జరుగుసంగతి సాదరముగా 
వినగోరెద 54. 

౧ a 

ఐదవ సమాసము __ స్వగుణపరీక్ష 4. 

మూడవ వినావామువలని సంకటములు - వృద్ధావస్థవలని దుఃఖములు.) 

ఇపుడు మరల ఆ (ప్రాణి పరదేశములోనికరిగి [ప్రయత్న మున 
కారం చును. నానా విధములగు పర్మిశమలను గావించును 1, ఈ 
దు_స్తరమగు సంసారసమ్ముదము దాటుటకు మానవు జెన్నిక ష్టములు 

భరించెనో యెవరు నిర్ణయింపగలరు ? మూండు నాలుగు వత్సరములు 
పరదేశములలో దాస్య మొనరించి మరల గొంతధనము సేకరించును 2, 
తత్ కామె యింట్మితోవలుట్టును, ఇల్టుచేరి విచారింపలా 'చేశమునందు( 
గరవు కలిగినదనియు నందుచే నింటిలోనివారందరు దుఃఖములపాలై యుం 
డిరనియు [గహించును శి. ఇక వాని కుటుంబస్థితిగతు లెటులున్నవో 
వినుడు. ఒక కువూరునకుం గండలెండిపోయి యావోరము లేమివే అ సి 
పంజరమువలె నుండెను, ఒకనికి (గుడ్గువెళ్ళివచ్చెను. ఇంకొకండు దీనావసకు 
లోనై నిలువలేక గజగజవణకుచున్నా (డు 4, ఇంకనొకండు మూలుగోచు 
జాలిమాపులు మూచుచుం గూర్పుండియున్నా(డు. మరియొకోనికి ఒడలు 
వాచినవి, 'వేరొకండు చనిపోయినాండు, ఈ పరిస్థితులలో దుర్షశననుభవించు 
తన కుటుంబమును సీతండు తిలకించును 5, అయ్యా! పూదోటవలెనున్న 
నా కుటుంబమున కెంతేటిదుర్లతీ పట్టినదని యేడవ నారంభించును, కన్నీ 
టితోం గంఠము నిండిపోనును, అత్యంత వ్యాకులభానముతోో. బరితపిం 



చును గి Te “ర క స? అన్య న గి రుల తపు! ద, 4 
సచూాపించురుు అల (+ Dar Eh hh hh TW 
సందు ey ry A ees చ్? గ మును To యు ఫా 

న అస్య నశ గీ, wy “ళ్ళి Ara ary A “A, ర సట 

ty Rn VEY A సం ఖఫృరుకి్టులట SEC EE eC TE EY 

నున్న "ల శిలను సు చ గక "డీ కురు DAR 

సతర” CES BIS CWT IA * గను యు 
Asin 4 “ట్లో గ్ర! WW ORI భంగ ఖ్ ఖే ఏ గిల) 

MD A te pi A ay Dy నతు - “త వ, బటి. నును, 

గాను నఘున ima Sn A lay hm కలుగు కు) 
ముస! | గురు, వారును "మ గ లీస్ HoT వట 
WIT లు 10 ఆ సధియముగాం గుం న్యు. Bots రోము! వత) 
బని కును... Eh enh కాల hrm 11, 
AAS As RR సరి చుం రిల. గిరు రమ్ము, sha 

చేతియింంయున. వక సతనుతు స్ు దను గాలముగి ముపనులంసినచ్చును, 
వంపుని యును ఛి గమ్య మి గా గడుగు సరుగునార సెద్పంధము తన 
(వాలము ఆరగ మ్ల మూ ఇకను నావా యు "చేసికొను, దానితో 
Ltt TLE య గ్ గ్యుఫునే భనెం Minas 1బీ, WAM) 
erp మలీద, Netty టీ “టయన్నపని న్ననా న (దససంపో 

వనమున, మరలు ఉరూ యం వ TT నగి Ya 
ey “వీరునుం,?18వ సనగత hi గామా ఆ లన A Fenn ను: *ఫి 
1 సగపీన్సను lA, భార, ముంచిషదు ననన క WAVY ఘు 
ణు నసు*ంయుత్ నుందురు, భ్ స వరసా DUR చున 

నశ 9 అంర్సకును 1% మారం గికులోయాము.. తన్నవ్రులొనును 
ని మాలు నరు నని "వసస చు మం Ns, ఈ పతి 
తుబంలో సతయ తినయిట్టూలిన LE. సరన. మును ఏ ముప (wf) 

యుంచి కనుసస్న లలో. మెటంగును 16, తన భారా యమున నగర 
ముగా సంవాము కటు Myr “నము, ఏ హార మగ! 

మనస్సులో (౧రముగాల గొందడముంలమేన యుండదు, అందుచే. దన 
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వ్య వహారములను బరిష్యు-రించుటకు మధ్యవర్తులగు పెద్దమనుష్యులను 

సమకళార్చును 17, "పెద్దమనుష్యులీతగవులు (తెంచుటకు విభాగములు 
కాకతప్పదని ఉన్నయా స్టినంతయు భాగముల వరుసను బంపకము చేయు 

దురు. ఈ పంపకములో. బకుపాతమున్నదని కుమారు లాశ్నేపింతురు. 
ఇందుచే విభాగము పూర్తికాదు, చివరకు యుద్ధరంగములోనికిం (బవేశిం 

తురు 18, తండ్రికి గుమారులకుం దగన్ర ముదిరిపోవును, కుమారులు 

వృద్ధుండగు తం డినిబుట్టుకొని కొట్టు కొటుదురు. అప్పుడు తల్లీ బిగ్గరగా అయ్య 

లుం! నా మగనిని జంవుచున్నా రు. విడివింపుండని 'యరవసాగును 19. 

ఆమెయరపువిని గామస్థులందరును గుంపుగాళాడుదురు. వచ్చినవారు వినో 
దము చూచుచు నిలువబడి యుందురు. బలే! బలే! తం డికి? గుమారులు 

బాగుగా నుపయోగపడిరని పలుకుదురు 20. ఎవరికొజకు నిన్ని యనరాని 
(మొక్కు-లుచెల్లీంచి నానావస్థ సల బడిరో యట్టికుమారులు నడు తండినీ 

గొట్టుచున్నారు. ఎంతే వింతే ! కలికాలప్రభావమని యా మాడవచ్చిన 

వారీలోం గొందజందురు 2]. కలియుగ చర్యల లత్ణము లివియెయని 

వచ్చినవారందరు నోళ్ళ ర్య పడుదురు. ఆయుద్ధము నటులోయాపుదురు22. 

మధ్య వర్తు లు తేగవునాపి యందరకునచ్చజెప్పి యున్నయా స్లిని సమభాగము 

లొనరించి వారందరకు! బంచి యొసగుటతోం దండికుమారుల కలహా 

ముపశమించును లికి, తండినుండి 'తాముచీలి కుమారు లాతండుంట కొక 

గుడిసెనుగట్టి యొసంగుదురు, అనంతరము కువూరులతో. దండ్రివిడిబోయి 
తన పడుచు పెండ్డముతో. (గొ_త్తకాపురమునకు నడుముగట్టును, అది 
మొదలుకొని "పెండ్డము స్వార్థపరతం[త్రురాలగును ౨. ముసలిమగండు 
పడుచు పెండ్రము సుఖముగా? 'సొంతకాలముందురు. ఉభయు లభేదముగా 

నానందముగా నుంటిమునుకొందురు 25. గుణవంతురాలును సుందరియు6 

బాతుర్యవతియు నగు నా భార్య వృద్ధావస్థలో లభించుట తనయదృస్థాలి 

శ్రయముననేయనితలంచి యానందించును 26. ఈ యానందములో మునింగి 
తన దుఃఖమునంతయు మజిచి యా వృద్ధగృహాస్థుడు కాలము గడుపు 
చుండ రాజ్యమున గలోోలమేర్చడి మహోత్చాతేములు తటస్థించును, 

విరోధిరాజులు తానున్న రాజ్యముమిాందికి మై సై న్యసహితముగా 

దండయా(తేకు బయలు దేరుదురు 27. ఆకస్నికముగాం “పెద్దముట్టడిజరుగును, 
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గ పం మును Bh అబ్బా లు గనగోంబరితేషీయును, 
ri pte a Woe ౧ నర్ఫ్భు పలి 4 సోకు బనమును 

బంగం యు FAD, అంతో. న IAN DI గమ 

Has as న్లో Mas. hen arg nh BY Its కం 

My bw "Aart ''' uD వధం! STN wy WA 

యిన! 8, (వట మం పోయిన భర్ య ముకు పూరీ. Fay ఏ సక 

మన్న అత్త లేల్ను తధా యు మ RIM “తరించిన, gael Ar 

he SO వము గ APH, పాది సంకు ఏగొలయుతనుండి ఇం 

శ్యరు నక్త ఇ లిన యు డనలసియుండో ఖే భవము ముస చు 

క boy శయన మంచము. ఫుకు న్స SS కతి దుం రితి చు 

మో as Mam, chm మిగుల నశపోవును, 

కన. కధ ముటనేర్న యు మ Mt yin ql wih wk తము, mt 

ళ్ rhe ROT సు “HA గతము చుట్టి న సం నిథక్ల 

నత” వెట్షన మను Bh, ise, Arm, KY గురు. ఆను 

లో Ms my నగి: Py HIND, పటా, మంగే WE వ (పవ 

we క. Ry: మక వటం, Sw .డీ My ow, ఈ 
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పోవుటచే నోరంతయు బోసిగానుండును. నోటినుండి _దుర్లంధముగల 
చొంగనీరు బొట్లుబొట్లుగా గారును 89. కనులు కనబడవు. చెవులు విని 

వింపను. దృఢముగా మాటలాడుదమన్నను చేవామున జనస_త్త్భములుం 
డవు, ఆయాసము క్రమక్రమముగా నతిశయించును 40. పాదములలో 
శ్ర క్రియంతరించును, కూర్చుండుటకు దార్ల్యములేదు. నడుము విల్లంబువలె 
వంగెను. గుదద్య్వారమునుండి నోటినుం.. బయలుచేరునటుల నేదియో 

ధ్వనివుట్టును 41. అశలియైనప్పుడు భరించుటయేకష్టము. తిందమన్న అన్న 
'ముదొరుకదు. లభించె ననకొందము ఆ యాహోరము పండ్లూడిపోయెను 

గావున నమిలితినలేడు 42, పిత్తాభిక్యమునలన నెటులో మింగిన యన్నము 

జీర్ణముగాదు. తిన్నది తినినటులనే వాంతిగ వెళ్ళిపోవును. లేక గుదద్భా 

రమునుండి వెడలిపోవును 48. మలమూా(త్రములుు దగ్గు వాంతులవలన 

నలుముఖములనున్న భూమి దుర్లంభముతో నిండిపోవున్కు దూరముగా 
బోవుచున్న వారి శ్యాసము లా ప్రదేశముకడ నాగిపోవును 44. బహు 

విధములగు దుఃఖములును అనేకవిధములగు రోగములు కళేబరము నావ 

రించియున్న వి. వార్థ కదశకేగానున బుద్ధికికాడ నిలుకడలేదు. ఇట్లు నానావస్థ 

లు పడుచున్నను తీయుహ్యమునకుో ల యవధిముగియదు 45, నొసటివెం 

(ద్రుకలు కనుబొమ్మలమిోంది వెండ్రుకలు పూర్తిగ బండి రాలిపోవును. 

'చేహామునం దంతటను గబ్బిలములు (వేలాడునట్లు మాంస మెండిపోయి 

ముడతలుపడ్డ చర్మము (వేలాడుచుండును 46. పరుల సహాయములేనిది 
నిముసమేని గడువయజూాలని దుస్థితిలోనికివచు ను. అ స్తిపంజరముమా! తము 

"శేవీంచియుండును, ఇంకను ఏీంజేలం జూవకున్నాండు, వావండు కాబోలు 

అనియందజు' నందురు 47. జన్మమిచ్చి యెవరిని గని "పెంచి 'పెద్దవారీని 

'జేసెనో యాకుమారులు పగవాండ్రయ్యెదరు. చివరకు (శ్రూణికి విషమా 

వస సమోపించును 4రి, వయస్సుమోరును. బలముడుగును, గృహస్థితి 

పోడగును. "దేహము సంపద నీరసమై నశించును 49, పుట్టినదిమొదలు 

చేసిన స్వార్థపరతం| త్రతయంతయు వ్యర్థమై చెడును, ఇప్పుడీ యంత్యకాల 

మున సెంతటి దుర్గతి (పొ  ప్రించినది ! 50. జన్మమున్నంతవరక్రు సుఖము 

కొఆుకు (బోణి విరగణడును, అంత్యమునందు దుఃఖముతో సంతప్ప్రు( 
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న Veh Sa ow: స NNR చున 1% pa: ఫి wD నమో 

బని సిస్టంలు మరియా పులు వర్తిం డను గగ, 

అ క we she 
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జఖస సమాసము ... ఆధా త్మి కతాపము, 

Cr కోయు: 

Wome! iy wy Wr Hs Ste Hows 

డస, ఏ saan నళ గోకెదము ఓ. అగ్నిం. పురమును 
కక సన్న] గరినపస్న్యు Dh AR Td nD (B15 

hd సః తుడుం... భానవ. సలెింలత కంచలన ఫొండీ 

సాని 8, Md నభా కరు భనం? అ భభ 2 బిగ సీమ. 

టను, దవీ yy el TP “చప్పున సను? 'శేకూారిననిను టను శారా 

గృహమున. శు న్! మస్! శి ఇన్ క్ iy UN hee St సౌఖ్యము 

బట నుమ జీ, UA 4న మల Brena సల కు! 

బరముడల  సానుటందును ట్ ముఖమునకు స్తుష్న కును 

గాంచును. వాయ మీలకొనుట సఖ నునుభఫందును ఉ ౧ 
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యపాయమునొంది చావనున్న వానికి (బాణదాన మొనరించుటవలనను, 

దురవసలలో' మునిగింలేలుచున్న వాని కవస్థానివారణ మొనరించుటవలనను 
సుఖము కలుగును ర రోగికిం గర్మానుభవము పూ _రియెనవీదపం బరిశుద్ధ 

మగు- నావధము లభించును. దానంజేసి యారోగ్య మొంది యానందభారి 

తుడగును 6. ఆవిధముగనే త్రివిధము (ఆధ్యాత్మికము, ఆధిభొతికము, ఆధి 
డై వికము) లగు తాపములచేం బరితప్పుడగువాండు సాధుజనుల సంగమ 

మునే బరమార్గమున కధికారియగును 7. తివిధథతాపములన నేవియో 
తెలిసికొన (శ్రోత లుత్సాహపడుచుందురు. వాని నామములు వానివాని 

యుదంతములు స్పష్టముగా జెప్పుచున్నాను రి. మొదటిది అధ్యాత్మిక 

తాపము, రెండవది అధిభౌతిక తాపము, మూడవది అఆధోదై వికతాపము 

అని [గ్రహింపవలయును 9. (శోత లిట్లు (పన్ని ంచిరి, స్వామి! ఆభ్యాత్మిక 

'తాపమనగా నెద్ది? దాని శేవి గుర్తులు? ఆదిభొతికతాపమునకు గల లత్వ 
ణముల నేవిధముగా (గ్రహింపవలయును? 10, ఆధిదై విక తాపనున 

'నెట్టిది? స్పష్టముగా నెటుంగణజాలినంత విపులముగా నన్నుగహించి తెలుప 
వేడెదము 11. శశోతలతో వక్ష మంచిది అటులే యని నిరాపణము 
గావించి చెప్పూుచున్నా(డు. తొలుదొలుత సావధానవుతితో నాధ్యాత్మిక 
తాపమునుహార్చి వినంగారెద 12. 'ద్రేహమ్సు, ఇంద్రియములు, మన్సన్సు 
వీని సంయోగమువలనం దనకుం గలిగాడు సుఖదుఃఖానుభవమును ఆభా 
త్మికతాపమని చెప్పుదురు 18, 'చేహమునుండి యుత్సన్న మగు దుఃఖమును. 
ఇ్రం'దేయమువలన జనించు దుఃఖమును, మనస్సునుండి యుత్సేన్న మగు 
దుఃఖమును ఆధ్యాల్మికతాపమని చెప్పుదురు 14. చేవామునుండియు 
సింద్రియములనుండియు మనస్సునుండియు. గలిగెడు దుఃఖములను వేరు 
వేరుగా వివరింపవలసియున్న ది 15, గోకుడుపుండ్లు, 'దేహములోంబోటు, 
'కురుపుల్కు జిల, దద్దు వంచెలు మున్నగు 'బేహూమునం దుత్సేన్న మగు 
ఏీకారములును 16, గజ్జి 'బాలకీంక్క చిడుము, నెత్తురుగడ్డలు, సహింప 
రాని మూలవ్యాధిబాధయు 17, (వేలిచివరబుట్టు కురుపులు(గోరుచుట్టు క 

మెడవాపు విచ్చినసిమిర్శి ముఖము వాపు, దంతచాధయు 18, గడలు 
'దేవ-మునిండ లేచుట్క 'దేవ-మువాచుట, వాతము ప్రకోవించుట, గోదర 
లేచుటయు 19, తామరలేచుట్క పొట్ట యుబ్బుకొని సెరుగుట్క దవడలు 
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అగ దూ, నగ, చృంపోంట, అష్ట నలనే కుగరన క్యు 
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ధిమి WT aA NNSA tin, వరా గనం ౫ నం! / 

తకూను. నపసా రువతిను. నుదుట లీక మూుళ్ళభానగోధకు, 
(పమవాము, ర గద మలు, ౧ కెంసుపొాము, గర్భములో మలము మది 
వోవటయు కీ, జబ్బుకు సి య ౪9 వలన ముూఇతలోమశు, 
నద పంగ సోపు, సగయన Aue ret పకన సాధ్యా ఒ' 
చరాలు BRO, (మా ఇ des వృాటనబన గంటు నియ, గర్భ 

ములో ముప్పులు ఫట “సగవాగెము | ఆమిన రామును, 
రీ యున్న ము HOSA se ధిక గ (1 చూ కటు, 
గరభోవ్సుట, పర గవుటబనద్యు ya Bd, hyd చెచ్చుట్క కర యాగ 

(ఏ స, స పతే వట న Be జి * జో జ్య వచ్చు, Jen 

ముగ్గు" నకు, క 1 "దు కాద కలుసు జీయట BB, ఉబ్బపము, 
ఇ్వాసళ-సమం, ఎక్ సళ్ళూ లు ట, వనిదమున ధి ముగ లునుట 84, 
ఎనోకేర “సము చినుపుచుట. (బాణాహాయయుని బనుట్య్టు మటోపలు 
(నః ఎముణేదాటు.. పటన tr yh తీస్ dr AA విదేహ, 

తగుుఖరునుండి దుర్గంధము 'నెడటుట్క దంతేతులాకిపోవుట, దంతములో! 



5. 
షం కక 104 చానబోధ ద 

బురుగులు పడుట యాధ్యాత్శికణాపములు 86, మూ[రనాళమా”" ఇ 

రాయిపుట్లుటి, ముక్కు- వ్యాధులచేం బగులుట్క గండమాల్క, అడ్ be జ 

ముగా గన్ను పగిలిపోవుట, స్వయముగా (నేలు క్రోనికొనుట రోగ సో” Ti న 

కము పోయుట్క పండ్లు కదలుట, "పెదవులు నాలుక కొజకకొనిపోన్సటు క 

కర్లబాధ, నేతచాధ, నానావిధ 'చేహాబాధలవలన కోకముదయించా?ో"? KX 
పుటుగ్రుడ్డు, నపుంసకడునగుట 89, కన్నులలోం బూవువేయుట, మీ. 
(గ్రమ్ముట,, కంటినడువు తెల్లని చుక్కపుట్టుట, కంటిలో. బురుగుపడోో 

బయటికి గన్నులు ఛాగుగానుండియుం గనీవింపకపోవుట, శేజీకటికలుగు 42+ 
దుశ్చిత్తుండగుట్క (భ్రమలపాలగుట్క పిచ్చివాడగుట మున్నగు బాధ లా? జ్ 

లిక ఆాపములు 40. మూణగతనము, చెవుడు, పుట్టుకలో నె "సదన్తై * 

తొత్తీపోవుట, గూని తలతిరిగి వంకరగానుండుట, కాలుకుంటుట, హా 
కాళ్ళే కుంటిగానుండి నడువ వీలుకాకపోనుట్క మరుగుజ్ఞుగానుండుట శ 1 * 
మిగుల పొడుగరిగానుండుట, వంకరగానుండుట, ఓరగాజూచుట, అస 

చూపు, కిల్లికన్ను లు, వొట్టిగానుండి ఎ త్తీనడుచుట, వికృతరూప.:5 ౫ * + 

వీకారస స్వరూప పము కురూప ము 42, పొడుగుగా వెలుపలకుం బండ్లు జలకళ! 

యుండుట, తొజి, దీర నాసికము  చట్టిముక్కూ, చెవిలేకయుండనశ్- * 

వదరుబోతుతనము, మిగుల జిక్కి-పోవుట, ఎక్కువ లాన్రగానూతహో.? 

యాధ్యాాత్మిక తాపమఃలు 48. ఎదుటివారిని జీదరించుకొనుట్క న_ల్ర్తొశాళా 

మాటలాడుట్కృ  దుర్చలత్వమ్కు రోగూనుండుట, కురూప్కి కూ భీత 
లుండు, మత్పరయుతుండు, తిండిపోతు, శ్రోధశీలుందునై. యుండుట అణా “స 

త్మికతాపములు 44. సంతప్పుడు, పశ్చొాత్తాపతప్పుండు, మత్సరస్వ భావు 2 3 

కాముకుడు, ఈన్ద్యాతురుండు, తిరస్కార్హి పాప్కి అవగుణుండు విశ “త 

స్వభావుడు నగుటయు 4క్క చిక్కిపోవుట, వంగిపోవుటు కాలుచేతంఆ ౫౫ 

చచ్చుపడుట్క మెడనంగుట్క నంజు సంధిరోగము 46, గర్భము ధరించ 

మింద నది పొట్టలో నిలిచిపోవుటయు, గర్భవతియెనమిోంద నది (కోను. 

ముగా '+ణించుట్క తూలిపడిపోవుట్సు గర్భపాతము, _స్తనము లెండిపోనుడ3 
సన్ని పాతము, గృవాస్థ ససంకటములు, అకాలమృత్యువులు 47, గోళ్ళల్తాశో 

,విషపుకురుపులు లేచుట, (వణములుఫుట్టుట్క, అపథ్యమువలనం (గొ_్వ్యాం 

రోగములుకల్తుగుట్క ఆకస్మికముగా దంతపం కులు రెండును కదలిపోన్చుళ్న్న 



BE లా. 10% 

పు. mpg" ఆ ుములు శన “గప్పుల నందున లూనేపోన్సట, 
రసు, గన్ను లగ గిరుల నతు, చ (గ ము 600 49, 

గయ నన నున్న! స్య సత్య WS It PHAN AK: 

న! /" 1, Wn), న క gp wien raters A, మనస్స్యుధి ము 

Ms WS గ్ ముం సిగ, Ms కారవు 

వ ఆ wy, Mig) Aer has శ రం. సమం గ 1 న 

xm Sl, యాగము? Walled చి స్నచి ను స్రజీడెపోవుట, 
oy He అయి 1) ఏ A Bahay హె భయుంగార ఎయు 'టీసి 
Hr భష నాం తంల సట ఇసి 0 కటకేతోః Arh సవదడలు, నిరంతరము 

EEE SREY wien కనా సగం రము చిస్సే.వోవ్సుట గ, ఉగ" 

౪ gm, ST వు: ius పీటం ముట్టను ఖోనగాధలు, టున్న 

ఖ్ షల 7 వాను amen, శో hk Mei ren మున్న గురుం 

క rm లి స యు లనంబడును. నీక, 

సంత రీల్సు భరయ. హాద్భినొలంద గు కవన దండు 

సింగన్న నలరు ము నొ ది స ఆలయములు కలుగును, 

జ లోయను ఆం ల వత సయులతో నందీ... గగాగసోగరముగా 
ప్రజ టి న నల్లన కతు. సంతినరసు న లోను 4 గక, 
శాన టోలు చేనుగల్చిన పయి మంగను. యాస "yA ఇక ఇద 

ములక చేపలా శూనుగా హింస గిదను.. ఉగయుందు pg By 
ఉాబమునుగార్లే తేక్ళంో ప్పుడు నెక డయ గ, 

దశను ల Te కదవ 

ఏడవ సమాసము -. *ఆిచిభొతిక శాపము, 

నగాదర యాగ యుందలను నలుగు నగంఖము, 

wi ep |. సృ Med న్కు మి ల ఆధా Na ahr 

ము 1% చితిని, (పుడు ప dn a పములుుళ్ళి తేటుపంలోవు 

మ డక, (శ A Wages ఓ, సయ చరాచరఘు' “తుం 

ఖః దంభ్యాళ గాగ తూలిక Won Noth గెలాగునన్లి 
pgs #00 



160" జాసబోధ ద, 58.7 
+ శక 

సంయోగమున గలుగు సుఖములను, దుఃఖములను విజులు ఆధిభౌలిక 

ములని యందురు 2, మికు బాగుగా - బోధయగుటనై_ చేను విసృత 

ముగా దృష్టాంతసమన్వితముగా నాధి ఫభాతికళతాపమన "నేబియో చెప్పె 

దను శీ. 'జెబ్బదగిలి కాలు విరిగిపోవును, ముల్లు గుచ్చుకొనుటవేం గాలు 
వాచి బాధకలుగును. శ్యస్త్రప్రహారముచే గాయమై శ్రమపొడమును. 
కాలిలో లోహపుశకలముగాని వేడుగాని (గుచ్చుకొని పుండుపుట్టును 4. 
దూలగొండి చాహాకమగు ఆకు సోకుటచేగాని లేక విషయు _క్షపదార్థము 
"దేహమునకు సోకుటచేలాని వ్యథ కలుగును, జెల్తికరచుటనే శరీరము 

విషమయ మెపోవును. ఇట్టు నానావిధముల సమకూరు దురవసల నాధిఫాతిక్ర 
'తాపసములందురు 5. ఈంగలు, జోరీగలు, తేనెటీగలు, చీమలు, దోమలు 

మున్నగునవి కుట్టుటచేం గలుగుబాధయు వేలుబడుటచేం గలుగు 

(శ్రమయు 6, గోమారి, ముక్కు-దోమ్క, గండుచీమ, తుమ్మెద మున్న 

గునని కట్టుటచే! గలుగువీడయు 7, కణుదురీగ, పాము, 'కేలు, బెబ్బులి, 
తోణేలు" పంది ఖడ్గమృగము మున్నగు జంతువులవలన గలుగు కష్ట 

ములును ఆధిఖాతికతాపములు 8. కాజావ్రు అడవిదున్న, ఎలుగుబంటి, 
అడవియేనుళ్స చిరుతపులి లోనగునవి చెలశేగి పయిబడి "పెట్టుకష్టములకు 
నాధిభాతికతాపములని వేరు 9, జలములోనికి. బోయినపుడు ముస సలి 

గొనిపోయి చంపుటయు, ఆకస్మికముగా మునింగిపోవుటయు,. నీటిలో 
నడుచుచుండం బాచిపట్టిన రాలీపయి జారిపడి యవయవములు విరుగుట 

10, కొండచిలువ మున్నగుపాములు, మొసలి సొరచే లోనో జలచర 

ములు బెబ్బులి వింహాము లోనగు వనచరములు మానవునకు గలుగ 

జేయు (శ్రమలు 11, గుణము, ఎద్దు, గాడిద, కుక్క పంది, నక్కా పిల్లి 

మున్నగు దుష్టజంతువులవలనం లుగు కష్టములు ఆధిభాతికతాపములు 12. 

వంతియగాక పయిని వేర్కోనిన క ర్క-శములు, భ్ యానకములు, 

ఎ"ఎ*విధ దూఃఖడదాయకములు నగు (పాణులచేం గలుగు బహు 

విధములగు కష్టములనుగూడ నాధిభౌలికతాపములుగనే పరిగణింప 
వలెను 18. గోడలు, ఇంటికప్పులు తమంతన యాకస్నికముగాం గూలు 

_ టవేం [్రింద నలిగిపోవుట, కొండల! కింద, గుహల్మకింద నున్నప్పుడు ఖిలా 

పాళముచేం జరికిపోవుట, వృవమువిరిగి మాందబడుటవే అణగిపోవుట 14, 



ఆధిభతిక తాపము 107. 
అయీ! 

"సెద్దలు'పెట్టిన శాపముచే యాతన లనుభవించుట, కోరికలు తీరకుండుటచే. 

'శ్రాంతికలుగుట్ట దానిచే నున్నత్తుండగుట యాధిఖాలిక 'తాపములు 15. 

పరులు శ క్లిహీనుని గావించుటచేతను, కుల్మిభష్టుని నొనర్చ్భుటచేతను, 

పట్టుకొనిపోయి నిర్బంధములో నుంచుటచేతను గలుగు బాధలును 16, 

విష ప్రయోగముచేతను, అపయశస్సు పరులు కల్సించుటచేతను, వల బోను 
మున్నగువానిలోం జిక్కుకొనుటచేతను గలుగు కష్టములును 17, విష 
యు_క్షమగు చెట్టుతాకుటచేతను, జీడిరస మంటి ీపామునం బుండ్లుపడుట 

చేతను ఫొగలోపడి వ్యాకులుండగుటచేతను గలుగు శవులు అధిభాతిక 

తాపములు 18. కణకణమండుచున్న అగ్నిహో[,తములో కాలుపడి కాలి 
పోవుట, జాలి క్రింద జేయియొ కాలో బడి నలిగిపోవుట, పరుగెత్తునపుడు 

ఎదురుజాయికొట్టుకొని పడిపోవుట 19, బావి, కోనేరు =వెటువు, బొంత 

లోనగువానిలోంబడుట, నదియొడ్డునిరిగి కూలుటవేం (బవాహామునబడుట 

యాధిభ్ లిక తాపములు 20. దుర్షముమిాందనుండిగాని వెట్టుమోందనుండి 

గాని పడి గాయములుపడిం (శమయొందుటకును 21, చలిచేం 'బెదవులు, 
కాళ్ళు, చేతులు, విక్కో-లుపగిలి బాధకలుగుటకును వానకాలమున బుర 

దలో నశుచుటచే. కాళ్ళు పాచికాన్సి పుండ్లుపడిగాని |శ్రమలొందుభ 
కును 22, వేండిపదార్థములు తినుటచేతను వేడివేడి పానీయములు 

(తాగుటవేతను నాలుక గొంతుక కాలుటకును దంతములలో తాయిపడి 

కటకట లాడంటకునుగూడ నాధిభౌతికతాపమనియే వేరు 28. | 
బాల్యావస్థ సలోం బరాధీన జీవితమునం దున్న పుడు పరువువాక్కు-ల 

వలనను చెబ్బలవలనను బాధకలుగును. అన్న వ(స్ర్రములకై_ పరితపింపవలసి 

వచ్చును. ఇది యాధిభౌతికతాసము 24. అ_త్తవారియింటిలో నున్న పుడు 

వదినెలు మజదం[డ్రు వావివరసలకై_ వివిధప దార్భములతో దండల్నుగుచ్చి 

మెడలో వేయుదురు, చేవామునకు వ వ్యన్ర్రములకు “రంగులంటింతంరు. కాలిన 
నుపములికితో మచ్చలు గూర్తురు 25. వమజుపాటున నున్నపుడు 

వలు వీండుదురు. కన్నులలో నింగువరసము పోయుదురు, ఎప్పుడును 

హాస్యము, హేళనము గావింతురు 26, దుష్ట్రులగు పురుషులవలన నీలు 
నానావిధముల హింసింపంబడుదురు, అ స్త్రీల మానుషమునుగూడం దీసి 

చేయుదురు 27, చెప్నినబుల వినలేదని చెన్రులు, ముక్కులు గోసివేయు 



10. చాసబోధ ద రీ_'7 

దురు. బలవంతముగా నిర్బంధించి పనిపాటలు చేయింతురు. పనికి నుపయో 

 గింపనిచో నొడలుగాల్తురు 29, (న్రీని దురాగతులు నిర్బంధించి నీచజాతుల 

కిచ్చివేయుదురు. అది దుర్లశలపాలై కడకు మరణమొందును. ఐవి" 

యన్నియు నాధిభౌతికతాపములు 29. రోగముతో నున్నప్పుడు 
వైద్యులు కటువుగానున్న యాషధము (ద్రావింతురు. భూతవై దు 

లనేకవిధముల  బాధింతురు కి0_క81. బహాువిధములగు 'చేదుకీలాల 

రసము, విదాహాకరము నసహ్వాక రమునగు కహోయము, ఘాటుగల (దావక 

ములు (తాగుటవలనం గలుగు భయబాథలు లీ2, బెషధ (పయోగమున( 

గలుగు విరేచనములు, వాంతులు, కఠినపథ్యములు, అనుపానము మజుచి 

యాషధము సేవించుటచేం గలుగు (క్రొ త్తబాధలు 88, శ్యన్ర్రముతో 
చేవాము చీల్చి రక్తము దీయుటవలనను లోహాముతో నొడలినిండం 
గాల్బ్చుటవలనను గలుగుకష్టములు అధిభాలికతాపములు లి4. Bl ద్యు లు 

చ్మితమూలముళ్' డను, : జీడేగింజలతో డను బటువేయణా - పుండ్హుపడును.. 
స“ఎ'విధములగు 'భాధలుక లిగింతురు. నరములు విజచిప్రేయుదురు. జలగ 

లను బట్టింతురు కి. . ఇంతయేల, రోగము లసంఖ్యాకములుగా. గలవు. 

నాని కెౌషధములుగూడ విచేషముగాం లవ్ర. చెప ప్పంబూనినవో నీ సమా 

సము అగాధముగా నపారముగం ెరిగిపోవును, రోగముల మూలమునను 

జికిత్సల మూలమునను 'దేహమునకుం గలుగు సమ_స్తబాధలు అధిభౌతిక 

ములని [గహీంపనగును కి6. భూత వై ద్యులు పాగలోం గూర్చుండంబెట్టి 

యూవీరిసలుపకుండ ధూపములు (ప్రయోగింతురు 8. దొంగలు బంది 

_ పోటుబేసి యిండ్ల్హమిందంబడి యకారణముగాం (బజల మో భ్ "పెట్టుదురు 

తిరి, అన్ని జేవ్రన కాహాతిమై సుందరములగు మందిరోరాజములు, రత్న 
భాండారములు, మనోహరములగు వస్త్రములు నానావిధములగు ధన 
ధాన్యపదార్థములు, పశువులు పాతములు, మనుష్యులు తగులంబడి ' 

పోవును, వీనివలనం గలుగు సంతాపము ఆధిభొతికతాపము 89 _ 41. 

పంటకు సిద్ధముగానున్న ధాన్యము చెజికు మున్నగు "పె రులు కాలిపోవుట 

వలనం గ లు సంతాపము 42, స్వయముగా నంటించిన యగ్నివలనగాని 

యితరు లంటించిన యగ్నివలనగాని యనేకోత్సాతములు గలిగినందున 

నొందువిచారము 4-44, వేని ప్రియతరమైన పదార్థము జూరిపోయినను, 
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మచి 

| we" (కూర గవాముల దుర్వీషణము (గహ ప్రతికాలము " 
దోషముకాలదోషము దుష్టనకత్రము మున్నగువానోో 
56, శరీరమునందున్న (బహ్మగహమువలనం గలుగు న 
'వేశము శన్నిగవాము చాలకండుట 57, తుమ్ము, Cal 
వహీ ెద్దపవ్సీ శాక్కి కలాలి మొదలగు నపశ్తక్రో 
గలుగుచింతో నష్టము అఆధిభొతికతాపములు 58. చే * 

బుక్కొ-లసా6డ్కు నూనెగుడ్డలవాండు, జోతిమ్క-ండు ష్ 

జరుగంబోను విషయములనునమ్మి మనస్సున గలుగో * 

సంబంధమగు విచారము 59, కుక్కలు నక్కలు వడ్మ వో! 
బడినన్కు నానొవిధములగు నహోకునములు గలిగినన్సు 2522న! 
కలలను గాంచుటచే మనస్సులోం గలుగు వా్యాకంకా 

తాపము 60. ఎచ్చటికై నం బోవసంకల్పించి. బయళ ౫౫ 
కునముగాన్సి  బవాూవిధములగు విన్నుములుగాని ఫో 
చెడుటచేగలుగు విచారముగూడ నాధిభౌతికతాపమునో 

చెరసాలలోంబడి యనుభవించు బవహాువిధమావో 
దుఃఖములను నాధిభ్రౌతిక 'తాపములని చెప్పనగును 6టోం 
నొందుటకతన భటులు నడుమునకుం (ద్రాడుగట్టి పాణీ జో 
కొరడాలతోను బరికెలత్ డను గొట్టుదురు. అనేక మక 
గావింతురు 6కి. చీకటిలో, బడవె వై చియుం గాలిన జు? 
'బెట్టియు మజ్రీియూడలల్ c నొట్టేయుం వీడింతురు 64. 
నందుం ? బొడవె న మేకులు గొట్టుదురు తుపాకిమందపు 
కీనాలోపలణానీ కొట్టులోలాని పడవై చి నిప్పునంటిః జో 
వైపుల గదలకుండునటుల పగ్గ్ష ముల నంటగట్టి లాటీజుశ్ 

వీడికిళ్ళతోం బొడుతురు, 'కాలికొక్కెరవై. చి రడ 5 
కొట్టుదురు. మోంకాళ్ళతో. (గ్రుమ్ముదురు, ఇవియన్ని = ఇ 
'తాపములు 65. తన్నులు మొట్లు చేడతోం గొట్టుటు 
అాళ్ళుదోవి లోనికిదిగునట్లు కొట్టుట, తాళ్ల తోం జితం పో 
శని కట్టివేయుట, చిమ్మటలతో. జర్మము. ముందున్నా. :, 

నుకకం జేతులు . విజచి కట్టుట, సంకిళ్ళు తగిలించుట ఇ తోట 
నను వానా ా ున్రానానాక కావాలా శతా _ 
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BAW Noha iby ఓ We Eu కాకీ యు, నలుగు పక్కల గాని 

నన డ్రను' చి గద అద్ గ సిర్గ గయలో. నుంచు భూధీభ "తక 

wg BT, on ములో Ag సో సున్న పుసీరు నించి బొధిం 

యల గను grat తయ గసీరు artes "శ స సింది యూపీరాగడగుండం 

శు ఏడ గి యు. ఏముగుముందుం గట్టొనీయు 

అరు, కోటల సుని AN, స "సోనస్థలం జస్ముదురు, నానా 

యు ఒం సరు 110, న ము). చేయి నొలుకో "పిదని 

అన్నని. అయనను గోసి ముదురు 70. చాణములలో గురిజాచి 

పసరు గ యుగారు. నేతేములను నృషణములను దీసినేయుదురు, 
we ఫ్యాను సుమి (గుద్చుదురు 7h (వతిదినము తూచిన 

పడు సము. ఏకు AA 0 సొవారాదు భౌొసంగక "బాధీం 

తరు, bn tad | onl న నీయుగూరు, _ ఫిరంగిముందునిలువం 

a ఇల్ని' సయునరు ఈ వధముగా రొజులు ('ప్రజలకుగార్చు 

గాథల, OR WD సరు 8, 'దన్స్చలో మీగలను గుద 

గార సమన యు గతం ములను గరు... |" యుండగనే సాము 

మూగ భర ముసలతియు గిది లు లురు 78, నఖశిఖపర్యంతను;గల 

చర మునంతెయు ఉట నవలే ౫, మూ తొలిదాకీయునురు. వెడీచిపొడిచి 

చంప్పుకురు.. పుడళో బరున న ,లోవాపుగుండును గొలుసును అంటగట్టి 

Ay AO, కొంటు నటి, ఇతో ఎముక టన్ను. సరుగగోో స్లదురు 14. 

bye ప [న భః సర MA సుర. ససము (తాగింగురు, 

Dy MN" కీయ షురు, {wf గియిండలానే వందలో, బూగ్చెనీయునురు, 

ఇల సగముగా రాని బబబని బసు గౌను అధ “తాన 

ములు 7, అయుత కంది దానిలో తొడలను స హో గురు, కో 

ముతోనున్న రణ మృగము లుస్నుగటలో రాజద! డన పాగుని (దోస 
తాగి స్నోస్టము గష్టూపము నగు మృను ముఖమున గూలద్రోయిం 
సుకు, నస కు cr బునిగింగురు, ననాసిధములం గ 2 మరణో 

నళ నన గిరు, ఈపధముగ రాజభటులు "స ము లాభా ్డిక'ఈొప 
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ములు 76, కుక్క-లు గరువగా మరణించుటయు, బులివాతంబడి చని 

పోవ్రటయు, భూతమువలన గతించుటయు మొసలివలనం జచ్చుటయు 

నాధిభొతికతాపములు 77. కండర ములనుబట్టి లాగివేయుదురు. గంతలలోం 

గట్టి మండుచున్న యన్నీ గుండములలో చేసికాల్తురు. ఇంక ననేకవిపత్తులు 

గూర్తురు 78. మనుష్యహోని ధనహాని "వై భనహాని మహ్నల్ష్వేహాని: 

పదార్థహోని పశుహోని మున్నగువానివలన గల్లు 'తాషములు అధిభౌతిక 

తాపములు 79. 

బాల్యములో దవ్లీమరణించుట్క వయస్సులో భార్యగతించుట, 

వృద్ధావస్థలో కొడుకులు కూతుండ్రు చనిపోవుట 80, దుఃఖమ్ముదర్శి దము, 
బుణము, విదేశ పవాసము, దోంచుకొనం బడుట్క ఆపదలవెంట నాపదలు 

కలుగుట, దుష్టాన్నమును దినుట 81, మహామారివాతబడుట, యుద్ధ 
ములో నోడుట, తనకు [వియతమమైనవారలు మరణించుటవలనిదుఃఖము 
ననుభవించుట 82, కఠినకాలమువచ్చుట, కరువువచ్చుట్క సందేహాస్పద 
జీవితుడగుట్క చెడ్డ -సమయ మేతెంచుట, ఉబ్వేగమునందును జింత 

యందును బడిపోవుట అధిభొతికతాపములు రికి, గానుగలోల్లాని 

మోటలోలాని పడి నలిగిపోవుటయు, బండిచక్రము |కిందయబడి  యణిలి 

పఫోవుటయు బవహునిధములగు నగ్నిజ్వాలలలో మాడుటయు రిక, శస్త్ర 

పొతము'వే మరణించుటయు, నానావిధములగు నరణ్యజంతునులవాతబడి 

చనిపోవుటయు, బహూవిధబంధనములలో. దగులొ-నుటయు రిక, అనేక 

దుష్టస్థలములలో నివసించి భయమున తపహతహపడుటయు, అవమాన 

ములపాలై సిస్టపడుటయు, శోకాతిశయముచేం. [వాణి తపించుటయు 
నాధిభ్రౌతిక తాపము 86. 

ఈవిధముగాం జెప్పబూనీనచో అధిభోతికతాపమున కంతముండదు. 
అదియొక మహాపర్వతము, కావున శ్రోతమహీశయులారా 1! లంతతో 
అధీభ్రోలీక 'తొపమననేదియో 'తెలిసిఫానుండు, ఇప్పటికె వి_స్తరించితేని 87. 
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ఈ ఈ యు 'ప-రణములవలన ధ్రీకామదాసస్వామికాలమునందు ఇ రాజదడండనను 
చెంఠఘోరముగ దుర్భరముగ నుండెనో పాఠకులు అెలినకొనవచ్చును, 



అఆధీచి వీక్ తాపము 11. 

ఎనిమిదవ సమాసము  ఆధిదై వికతాపము. 

(యమయాతనలు 

ఆధ్యాత్మిక తాపమును ఆధిభొ"తికతాపమును విపులముగా వర్ణించి 
తెలీపితిని. అపుడాధిదై నికతాపమునుగూర్చి తెలుపుచున్నా (డను. “సావ 

భఛానవుతితో నాలింపంగోరెదను 1. మనుష్యుడు శుభాశుభక ర్శల నాన 

రించి చురణాము నొందినపిమ్ముట ననుభవించు యమయాతనకును, స్వర్షము 

నందును నరకమునందును గలుగు ననుభవమునకును అధిడై విక తాపమని 
చేరు ౨. మదాంధుంజై. మానను డనేకవిధములగు నవి'వేకకార్యము 
లొనరించి యనేకపాతకములలాపించి యంత్యమునందు దుఃఖావవామగు 
యమయాతనల ననుభవించును కి, శరీరబలము, (ద్రవ్యబలము, మనుష 

బలము, రాజబలము మున్నగువాని నాధారపజచికొని యక అత్వేము 

లొనరించువారును, నీతిదప్పి పాఎ ఎ రము లొనరించుచు విజ్ణపీగువారును 
యమయాతనలకుం బాల్పడుదురు 4-5. స్వార్థ పరతంత్రులై PF నులమూసి 

కొని మహార్థులవలె కనిపించుచు దురభిలాషలతో వర్తించు దుష్షులును, 

ఇతరుల వృత్తి లి స్వాస్థములను భూములను ద్రవ్యములను ఇలను 

పహారించువంచకులును మదమునవే నున్నత్తులై జీవహత్య కుటుంబహాత్య 

మిథ్య్యాభార ము నొనర్వుపాపులును యమయాతేన లనుభవింతురు 6_7. 

నిబంధనల నలిక్రమించి నడిచినయెడల [గ్రామాధికారి దండించును. దేశ 

వాసులు నీతిని న్యాయమును విడిచినయెడల దేశాధిపతి దండించును, 
చేశాధిపతి తగవు తొలంగిన యెడల రాజు దండనము విధించును, రాజు 

స్యాయముతప్పినచో నీశ్వరు(డు శివ్సీంచును. నీతిని న్యాయమును పాటిం 
పక విజ్ఞఏగి 'రాజువ ర్తించనేని పరలోకమున యమయాతన లనుభవింపవలసి 

వచ్చును 8.9. అవిసీతిపరుడును స్వార్గపరతంత్రుడు నై నయెడల రాజు 
పాపవీయగును, సాషమునలన 'రొజ్యాంతమున నరకము సంభవించును. 

రాజ్యమునకు బిమ్మట రాజునకు నరకము లభించును, (రాజ్యూంతే 

నరకం [ధ్రువం] అని "పెద్దలు "చెప్పుదురు. తపస్సువలన రాజ్యము, 

'రొజ్యమువలన నరకము గలుగునను సామెత మూ ెజుంగనిది గాదు 10. 

రాజనీతిని దోలంగి వర్తించు ఖొోపాలకున కంత్య కాలమున యముండు 
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భయంకరములగు 'బాధలొనగూర్చును. యముండుపాపులను శికీంచుటలో 

నియతి తొలంగినయెడల 'ేవబ్బంద మాతని ముట్టడించి పదచ్యుతుని 

గావించునుగాన దోషులను శితీంచుపట్ల యముండు కడంజూగరూకతతో 
నుండును 11. ఈశ్వరుం డీవిధముగాం 'బాపులను శికీంచుటకు నిర్ణయము 

'లేర్చజచినాండు.  ఇందుచేతనే నీతియుక్రుడవై (ప్రవ ర్హింపుమని మనకుం 
బెద్దలు చెప్పుచున్నారు. ఒకవేళ నీన్ర [కిందుమిోందుయోచింపక నీతి, త్రవ్వి 

సంచరింతువేని యమయాతనలు నీకు సిద్ధముగానున్న వని తలంచుకొమ్ము 

12. పాపులను దండించుటకు భగవంతుడు యముని నియోగించి 
యున్నాడు, అందువలననే యాతాసమునరు ఆధిదై వికమను సార్థకనామ 

'మేర్చడినది. మూండవతాసమగు యమయాతేన మిగుల గఠినమైనది 1కి, 

యమలోకమునందు. బాపు లనుభవింపవలసిన యాతనలు శాస్త్రములలో 

బవూవిధములుగా6  జెప్పంబడినవి. పాపులకు యమదండన మవళ్య 

భోగ్యము 14.15. పొపమునకును బుణ్యమునకును దగిన కళీబరణు లనేక 
ములు పరలోకమున సిద్ధముగానుండును, జీవుని నాకళేబరము నందు 
చేవదూతలు (ప్రవేశపెట్టి నానావిధములగు పాపపుణ్యముల ఫలము లనుభో 
వింపం జేయుదురు 16. ఎ+*స “విధములగు పుణ్యము లొనరించినవారికీం 
బరలోకమున బహూువిధములగు భోగానుభవములు సమకూరును, వినిభ 
ములగు పాపకర్మము లాచరించి యున్న యెడల గర్కశయాత నల ననుభో 
వింపవలసివచ్చును. ఈ విషయము నా స్వకపోల కల్పనముకాదు. శాస్త్ర 
ములయందు. జెప్పంబడినదిగాన్సన నవిశ్వసనీయమని తలంపంాడదు 17, 
వేదము లాజ్ఞావించువిధమున (బవ ర్తింపనివాండును, భగవంతంనియెడ భ_కి 
శ్రద్ధలు వహింపనియాతండును యముని సన్నిధికేగి యాతనల ననుభో 
వించును. అదియే అధిదై వికతాపము. దాని స్వరాపము వ శ్రీంచెద 18. 

ఆడుకుచుండెడి నరకమునందు బహాువిధములగు జీవములు పురా 
తనీటకములు రవరవయని భయంకరముగా ధ్వనిచేయుచుండును, జాని 
యందు జేతులను గాళ్ళను బిగియలోట్టించి యముడు 'పాపులగు మనుజు | 
అను బడవేయును 19. మిగుల విశోలమగు లోనిభాగమును జిన్న మూతి 
యు(గల భాండరూపమున యమలోకములో నొక కుండ నిర్మింపబడి 
యున్నది, దానిలో దుర్గంధవస్తువ్రులు, వమనము నిండియున్న ది, జానిజీరు 
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రంళభీపాకము. ఇచటం బావీయగువాండు పొందు యాతనలు ఆధిదె ఏక 
అఆ "వములు 20. యమలోకములోం చాపులను దూతలు పట్టుకొనివచ్చి 
కాలుచున్నభూమిపయిం బడవేసి నిలువంబెట్టుదురు. కాలుచున్న స్తంభ 
మున క్ర ంటంగట్టుదురు. నానావఏిధముల నుడికి వొంగులువచ్చు త _ప్పవస్తు 

వులను బై నం బూయుదురు 21. యముడు తనదీర్ణ దండములోో బాపు 
లను నొడలు పగులంగొట్టును 22, పాపీయగువాండు తొలుదొలుత 

భూాలోకమునందే బహూువిధములగు బాధల ననుభవింప వలయును. 
యమయాతన లంతకం"టును బెక్కు_రెట్లు కఠినములు, ఉచ్చా వ్రసనిశ్వాస 

ములు దీసికొననీయకుండ యమదూతలు కొట్టుదురు 2కి, నలుగురు 

దూతలు నాలుగువై పులనుండి _ లాగుదురు. కోదండమువేయుదురు. 
కాలితోం దన్నుదురు. బడితెలతోం గొట్టుదురు. ముందునకు గుంజు 
దురు 24, లేచుట కలవిగాదు. కూర్చుండుటకు శక్యముగాదు. ఏడ్సుటకు 

సాధ్యముగాదు. పడుటకు వశముగాదు. యాతేనలపయి యాతనలు వచ్చు 

చుండును 25. యమలోకబాధ లనుభవింపలేక (పాణి వాయె త్రి బిగ్గరగా 

నేడ్చును. సంకటము లనుభవింపలేక జెదరును. (తోపుడులకు భయ 

పడును. ఎండి వరుగ పోవును, నానావిధములగు కష్టము లనుభవించును 26. 

యమదూతలు కఠినవాక పము లొడుచుం గర్కొ-శముగాయ గొట్టుదురు, 

పాపులు యమళలోకమునం బొందుకష్టము లనేకవిధములుగనున్న వి. వీని 

నన్నింటిని ఆధిదై విక తాపము లందురు 27, 

గతసమాసములో రాజదండనమునుగూర్చి చెప్పీతిని, చానికంకును 
గూడ మిగుల గఠినమెనది యమవముదండనము. ఈ యాతన మిక్కిలి 

భయానకమును గఠోరమునునై యున్నది 28, ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభాతిక 

తాపములు రెంటికం'కు ఆధిదై వికము మీగుల నసవ్యాకర మైనది, ఇచ్చట 

దానిని సంషజేసముగాం చెలిపినాయడను 29, 
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తొ మ్మిదవ సమాసము __ మృత్యునిరూపణము, 

(మ బ్రత్యునునుండి యెవ్వ(డు తవప్పీంచుకొనడు) 

ఈ (ప్రపంచము మృత్యువువద్దకుం బోవుట్మకై సిద్ధ్దముగానున్న 

యొక వాహనము, ఏ గడియయం దీక శేబరము నెత్తుకొనిపోవుదునాయని 

కాలము (త్రోవ లాఠయుచుండును 1. మృత్యు నెల్ల ప్పూడును గాలముతో 

సాంగతంము గలిగియుండును. మృత్యు దేవి ముంజేపధముగా గమనింప 

నున్నదో యొణుంగ "నేరికిని శక స్టముగాదు. క్రో ర్మానుసారముగా మనుష్యుడు 

చేశమునంద్యో ఏిబేశమునందో మృత్యువు వాతంబడును 2. సంచిత 

కరముల ననుభవించుట ముగియంయగ(నే దేహి యో |ప్రపంచమునునిడిచి 

వెంటనే పరలోకయ్యాతకు సిద్ధముగా నుండనలసియున్న ది, రెప్పపాటులో 

సీ (ప్రయాణసంరంభము ముగియును కి, అకస్మికముగ యమదూతలు 

(ప్రయాణము చేయించుటకు బయలుదేరి వత్తురు. మరియు గొట్టుచు, 

'బాధించుచు మృత్యుమార్గ్షమునకుం జేర్చుదురు 4. మృత్యువు దెబ్బ 

గొట్టినవిమ్మట నెవ్వరును సహాయము 'జేయ(జాలరు.  వెనుకముందుగ. 

(చాణికోటికంతటికిని సీదెబ్బ తగిలితీరును 5. మృత్యుకాలము బలవంత 

మగు లాటీజెబ్బవంటిది. అది బలవంతుల తలపయినింూడం బడును, 

గొప్పగొప్పరాజుల్కు మహారాజులు, మిగుల బలవంతులని పేరొందిన 

యోధులుసై తము మృత్యుముఖమునుండి తప్పించుకొనజూలరు 6. 

మృత్యువు ఈతండు [కూరుండని వెరచి విడిచిపెట్టదు. వ్యాయామ 

విదంలో నీతం డారి చేరినవా(డని (గహింపదు,. ఈతడు సంగరాంగణ 

ములో జెలలేగి విరోధులంజంపు ళూరపురువుండని ెలిసికొనదు 7. 

ఈతడు  [కోధస్వభావుడనిగాని  యీతండు (ప్రతాపశాలీయనిగాని, 
యాత డు గరూపుండగు ఖలుండనిగాని మృత్యువు తలంపదు రి, మృత్యు 

దేవత బలాథ్యుని, ధనవంతునిి సర్వగుణసంపన్ను(శగు ను_త్తముని సమాన 

దృష్టితో. దిలకించును 9. విఖ్యాతపురుషుని మంతుని బరాక్షమ 

వంతుని సామాన్యరాజును జ' వర్తిని మహాత్ముని అశ్వపతి నరపతి 

గజపతి మున్నగు విఖ్యాతరాజులను మృత్యుదేవత లక్ష్యముచేయదు 

10 _ 12. లోకమాన్యులు, రాజనీతివిశారదుల్కు వేతనభో క్తలు 
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(మన్ సబుదార్ష్ర), అధికారులు వ్యావారులు, మదోన్నత్తులగురాజులు 

మృత్ఫు'దేవతముందు గరికిపోచ కక్క-ణకురారు 1కి __ 14. మృత్యువున 

కీతండు ముద్రాధికారియని గౌరవముగాన్సి ఈతండుదో్యోగియని యాద 
రముగాని 'లేదు. అది పరకాంతనుగాని, రాజకన్న్వకనుగాని విడిచిొపెటదు 15. 

మృత్యువునకుం గారణములకోం బనిలేదు. ఉన్న తకులమనిగాని" ఏీచకుల 

మనిగాని యూూహింపదు. వండు కర్ణనిష్టుండగు (బ్రాహ్మణో త్రముడుగదా 

యని కనికరముజూపదు 16, న్యుత్సన్ను (డగు (బుద్ధిమంతుండగు పురువుని 

మోాంద మృత్యువు దయదాల్నదు. అన్నివిధముల సంపన్ను౯డై యున్న 

వానిని, విదార్రంసుని గొప్ప జనసముదాయమును 'చేతికిందనుంచుకొని 

పరిపాలనాకౌాశలము జూపువానినిగాని మృత్వుంుబేవత విడిచిపెట్టదు 17. 

ధూర్తుని (చతంరసభ్యున్సి, బవాశ్రుతుని, బండితో త్తముని 18, పారాణి 
కుని వై దికుని, యాజ్ఞ కుని జ్యోతిష్మ-ని సె తము మృత్యు వెళ్తుకొని 

పోవును 19. అగ్నిహోత్ర నిష్టగలవానిని, (క్రో త్రియుని మాంత్రికుని, 
యాం|తికున్సి “వేదమును బూ ర్తిగాం జదివినవానిని గూడ మృత్యు వాద 
రించి విడిచిపెట్టదు 20. ఈ పురుషుడు శా న్ర్రవిశారదుడుగదా యని 
మృత్యు వనుగహింపదు. లేక 'వేదజ్ఞుండు సర్వంజ్ఞుడునని జాలిదలంపదు 21, 

(బహ్మహత్య, గోహత్య, బాలహత్య, (స్ర్రీవాత్య మున్నగు ఘోరకృత్య 

ములు గావించుచుంటినని మృత్యుదేవత ఏచారింపదు 22, రాగజ్ఞునిని, 

త _త్త్వవే తను తాళజ్ఞానిని 28, యాగా భ్యాసిని సన్యాసిని, యోగబల 

ముచే మరణము నాపగల మహాత్ములను 24, సావధానపురువులను, 

సిద్ధులను, వై ద్యులను, భూతవై ద్యులను సెతము మృత్యు 'విర్తుకొని 

పోవును 25,  ఈతండు గోస్వామియనియుం దపస్వియనియు మనస్వి 

యనియు, నుజాసీనుండనియు 26, బుపీశ్యరుడనియు, గవీశ్వరుండనియు, 

దిగంబరుఃడనియు, సమాధిస్గుడనియు 27, హఠయోగియనియు రాజ 

ఆయోగియనియు, రాగదూరుఃడనియు మృత్యువు రవ్యుంతయేని యను 

(గహముజూపదు 28, బ్రహ్మచారిని, జటాధారిని నిరాహారిని యోగీశ 

రుని సై తమది యొత్తుకొనిపోవును 29. సాధువును, మహాత్ములను, 

అదృశ్యవిద్య నభ్యసించి గు _ప్థమెపోయెడీవారిని 80, స్వాధీనున్సి పరాధీనుని 

సె తము విడిచిపెట్టడు. సమ_స్తప్రాణులను మృత్యువు తినివేయును కి, 
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ఈ (ప్రపంచమునందున్న మనుజులలోం గొందరు మృత్యుమార్గములోనికిం 
బూ ర్హిగా. నేతెంచియున్నా లు. కొందరు సగముదనుకచేరిరి, మజికొందజు 
వృద్ధులె యంత్యేమువరకు(ేరిరి. ఇంక నెందరెందరో మరణించిరి లిన. 
బాలకుని తరుణున్మి సులకుణుని, అవలక్ణుని, వ్యాఖ్యాళ్ళ నిరోమణిని 

మృత్యుదేవత లెక్క_గం బరిగణింపదు కికి. ఈతండు సంఘమునకు చేశ 
మునకు ఎ-ధ 'రభూతుండనిగాన్తి యుదారశీలుండనిగాన్సి సుందరపురువుండని 
గాని అన్ని విధముల సామర్ధ్యముగలవాండనిగాని మృత్యువు తలంపదు లిక, 

పుణ్యపురుషున్మి వారిదాసుని, భగవత్కీ-_ర్లనకారున్కి గొప్పగొప్ప సత్క- 

రము లాచరించు సుకృతాత్ముని సై తము మృత్యువు విడువదు కిర్. 

అది యటులుండనిండు, మృత్యువునుండి తవ్పీంచుకొ నువాండే 

లేడు. ముందొ వెనుకయొ తప్పక యందజును మృత్యుముఖమున 
బడవలనీయే యున్నది 86. _ (పాణిసమూపహము ' నాలుగువిధములు. 
జరాయుజములు, ఉద్భిజ్ఞములు, అండజములు,  'స్వేదజములు అని 

యా నాలిగింటిని జెప్పుదురు. ఈ చతుర్విధసృన్టియందుగల యొనుబది 
నాలుగు లతల యోనులనుండి జనియించిన సమ _స్తజీవ్రులను మృత్యువు 

రేపోమాపో తప్పక తినివేయును 8. మృత్యుభయమువలన నెచ్చటి"కేని 
పాజీపోయినను వాని నెప్పుడును విడువదు. ఏ యుపాయముచేతనై నం 
గడలేర్చియే తీరును శిరి. స్వదేశీయునై నను విబేశీయునై నను మృత్యువు 
తిసమానదు. నిత్యము నుపవాస్మవతమున నున్నవాని నై ననుసరియే 
మృత్యుదేవత (బతికియుండనీయదు 89, మృత్యువు "పెద్దల విడువదు. 
(బవ్మా విష్ణు మహేశ్వరులనుమై తమది లత్యముసేయదు. భగవంతుని 
యనతారములుగం దలంపంబడు రాముని కృన్ణునిగూడం గడ లేర్చినది 40. 
నేనిటులం జెప్పితినని [శ్రోత ల్నాగహింపవలదని కోరుచున్నాండను, ఏలయన, 
ఈ భూలోకమున నవతరించినవాండెల్ల మృత్యు న్ర వాత(బడి దీరును, లది 

కా ru Cr alll aah UES LEY TD 1 

మృత్యులోక మని మిారెల్ల రెటీంగియే యున్నారుగాన నింక వి స్తరమెందు 
లకు? 41. ఇందు సందేహింపవలసిన యంశమేదియునులేదు. దీనికి 
మృత్యులోకమను వేరు (ప్రఖ్యాతమైనది. ఆఈయంము చిన్నలు 
"పెద్దలు బాగుగా నెజింగినటె 42, ఒకవేళ సందేహించినయెడల నిది 
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మృత్యులోకమే! ఇచ్చట పుట్టినదెల్ల. జచ్చియేతీరును 4కి, కావున వివేక 
వంతుండగు మూనవుండు సామాన్య ప్రాణులవలె మృత్యుముఖమునంబడక 
కేర్తిగడించి జన్మము సఫలము గావింపవలయును, అంతియగాక మరణిం 
చినతరువాతగూడం కీర్తికూపముతోం |బపంచమున జీవితుడై యుండ 
వలెను 4క. చిన్నలు పెద్దలు మొదలుకొని సమ_సప్రాణులు మృతి 
నొందుట నిశ్చయము, ఇందు సందియము లేనేలేదు శన. 

వమిహోవ్వై భవ సంపన్నులగు రాజూధిరాజులు, చిరకాలజీవ్రలుగా 
నున్న సిద్ధాత్ములు, అగాధమహిమాన్వితులు మృత్యుమార్షమునండి 
యదృశ్య మై పోయిరి 46. పలువురు పర్నాక్రమవంతులు, పలువురు కపటా 
బారపరాయణులు, పలువురు బహాకాల్మదష్టలు, పలువురు కులనాయ 
కుల్కు పలువురు రాజులు మరణించిరి 47. బహూువిధములగు యుదము 
లలో జయముబడసిన శూరులు, బలసంపన్నులు 4రి, సమ_స్ప్స (ప్రజా 
సమూహమును బరిపాలించినవారు బుదిశాలుర్కు యు _క్రిమంతులు, 
తార్కి-కులు 49, విద్యావంతులు, శై లసదృశబలవంతులు, కుబేరుని దిరస్క- 
రించునంతటి ధనికులు 50, పురువార్థ వంతులు, తేజస్సంపన్నులు, 
చరణకొళలురు 51, శస్ర్రృథధారులుు పరోపకారులు, భిన్నభిన్న మతరత్న 
కులు పరలోకము చేరిరి 52. |ప్రతాపశాలురుు సక్కీ. ర్లిధనులు, భిన్న 
భిన్న సీతివిదులు, రాజనీతివిదులగురాజులు, (పయత్న వాదులు, వివాద 

ధీలురు 5కి భిన్నభిన్న మతవాదులు, పండితవతంసులు, శబ్బస్వరూపమును 
గూర్చి కోలావాలమొనరించు వైయాకరణులు, నానామతములపై . 
బూర్వపతసిద్ధాంతము లొనరింపగల మహామహులు పరలోకగతు 
వైరి కక_55. తపస్విసమూహము, సన్నా్య్యాసిబ్బందము, త _ల్వేవేదిసము 

దాయము 56, గృహస్థులు, బహూవిధవేషథారులు, నానావిధపురువులు, 

(బాహ్మణసమూహము, ఆచార్య పురుషులు మృత్యువు నోటంబడిపో 

యిరి. (ప్రపంచ మేర్చడినదిమొద లింతవజ కెందరెందజు మహాత్ములు 

(పపంచమునందు' దమ లీల జూపి మరణించిరో యెవరికి చెలియును! 
ఎంతదనుక6 జెప్పగలను? 57.58, 

ఈ విధముగా (బాణిసమూహమంతయు మృత్యుదేవత నోటం 

బడిఫపోయెను. ఇంత పాణిబ్బందము నళించినను నశింపక నాటినుండి నేటి 



190 చానబోధ ద. 8.10 

దనుక ఇాశ్వతస్థాయిగా నున్నది అత్మజ్ఞానస్వరూపాకార "మొకటి 

మాత్రమె యని శ్రోతలు [గహింతురుగాక 59, 

SI 

పదియవ సమాసము _ వై రాగ్యనిరూపణము. 

ఈ సంసారము తరంగసంగతులచే నుప్పొంగు నదిమయైయున్నది. 
దీనిలో ననేకజలచరములు నివసించియున్న వి. విషయుతములగు కాలసర్ప 
ములు కాటువేయుటకుం బరుగులిడుచుం బై కివచ్చుచున్నవి 1. ఈ మహో 

నదిలో ఆశ మమకారము, దేవాబుద్ధియను మొసళులుగలను. అవి మను 
జులనుబట్టి (ప్రక-కు లాగుకొనిపోయి సంకటముల పాలుచేయుచున్న వి 2. 
అహంకారరూపములగు నములు పాతాళమునకుం బట్టుకొని తీసికొని 
పోయి మానన్రని నాకస్మికముగా ముంచివేయుచున్నవి. అచటి కీడ్వం 
బడిన [పాణయెన్నంటికి బయటంబడజాల(డు కి. కామరూపియగు మొసలి 
వీడికిలినుండి యెన్న (టికి మనువ్యుండు విడిపించుకొనలేండు, తిరస్కారము 
వెంటనంటియున్న ది, మదమత్సేరములను విడువలేకుండుటవలవ మనుజుంయు 
(భమలయందుం బడిపోవుచున్నా (శు 4. వాసనారూపమగు నాండుపాము 
మెడకుంజుట్టుకొని నాలుకలు (గోలుచు విషము నుమియుచున్న ది గ్, బట్టి 
దళయందు మనుష్యుండు చూచినదానినెల్ల నాదినాది యని నుడున్రచుC 
(బ్రపంచభారము (గృవాస్థభారమును తలపయి శెత్తుకొనియున్నా డు, 
అతండా యుప్పొంగు సంసారనదిలో మునుల గోరుచున్నాండు. కాని 
భారము విడువకున్న ది. మోా(దుమిక్కి-లీ కులాభిమానములోంబడి పొంగి 
పోవుచున్నా(డు 6. అట్టిదశేయందు (భాంతియను నంధకార మావరించు 
టచే నభిమానరూపుడంణగు చోరుడు వానిని దోంచుకొనుచున్నా (శు. 
మజియు నహంతారూపిణియగు భూతము వాని నలముకొనుదున్నది 7. 
ఈ విధముగా ననేక (ప్రాణులు ఈ మహానడియందుం. గల సుడిగుండము 
లలోయిడి చుట్టుకొని పోవుచున్నారు, అటుల నవస్థపడుచు భక్తిభావ 
పూర్వకముగా భగవంతుని నుద్దరించుటకుం బిలుచువాండు ఒడుబటు 
చున్నాడు. భగవంతుం డాతని నెంతేని మన్నించి యొ. “నకు “కర్చు 
చున్నాడు, పాసము! తక్కిన భో _క్టీరహితుల దురవస్థ చెప్పవలసిన ఫనియే 
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వు. వాం[డా (ప్రవాహమున దిక్కు-మోాతములేక కొట్టుకొని పోవుచునే 

మన్నారు 8-9. భో గవంతుండు భో క్తిభావమున కాశలిగొని 

మన్నా (డు. ఆతఃడు భ_క్టిభావము నానందముతో (గ్రహించును, 

_ీభావముగలబా(డు సంకటములొందు సమయమున నాతడు (ప్రసన్న 

వనములో (బత్యతమై రథ్నీంచుచున్నాండ్యు 10. ఎవండు పరమాత్ముని 

గందం. (బేమగలిగియుండునో యాతనియెడం బరమాత్ముండుగూడం 

క$వుతో నుండును, అతండం తన భ క్ర్తునియెడం గనికరించి సమస్తమైన 

నాపదలనుండి తొలంగించును 11.  పరమాత్మునియెడ భాక్రివిశ్వాస 

ులుగోలనారై_ దాసానుదాసులై_ వర్తించు పుణ్యాతు లు తప్పక స్వాత శ్ర 

)ఖానందము జూరగొందురు. ఇట్టి భ శక్షవతంసులకు నమస్క-రించెదను 12. 

వనికి భగవంతునిపయి చెట్టి భావముగలదో వానిపట్ల పరమాత్మునకుం 

గాడ్ నట్టిభావము గలుగును. భగవానుడు (పాణిమా(తుల హృదయ 

అలలో నంతస్పాతీగానున్నా(డు. మజీయు నందరిభావము లెజింగ్గి 

ఎలంగుచున్నా(డు 1కి. ఎవడు మోసగాండై లోకులను భగవంతుని 

ంచించుచుండునో నట్టి 'వంచకునెడ భగవంతుండుసై తము మోసం 

యుగ నుండును. ఆతని కౌశల మత్యంతాళ్ల రసిక ర మైనది, ఆయన 

ట్టైవాని కట్టివాండుగాం గనిపించును 14. తన దివ్భనామము జపించుచు 

రంతరము భ కిశ్రద్ధలతో దపముగావించు భ కునియెడ భగవంతుడు 

ఫాంతభావముతో మెలంగి శాంతి (ప్రసాదించును. ఒకవేళ భక్తుని 

గానము కొంచమేని న్యూనమై భ కీపదవినుండి తొలగినయెడల భగ 

నానుండు వేత భక్సునివిడిచి వెళ్లి పోవును 15. ఎవంజెటులుండునో 

వానీకట్ట (ప్రతిబింబము దర్చణమునందు. గనిపించును. దానికి ముఖ్య 

కుగు తాళపుంజెవి మనయొద్దనేయున్నది 16. మనమెట్టు చేయుదుమోా 

కర్చణములోని మన (ప్రతిబింబము త మటులే చేయుచుండును. ఒక 

వేగ మనము కనులను బాగుగా విప్పిమాచితిమేని మన |ప్రతిబింబముగూడం 

శనులనువిప్పినటులం గనిపించును 17. కనుబొమ్మలను ముకళించి మనము 

వీీపముతోం జూచినయెడల నదియు. (గోధస్యరూపముగా గోచరించును. 

ఒకవేళ మనము నవ్వసాగినవో మన 'ప్రతిబింబముగూడ నవ్వసాగును. 

, , మనుజునిభావ ములెట్లు దర్చణమునందుం (ప్రతిబించితములగుచున్నవో 
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యటులే పరమాత్ముండుగూడ భక్రునివిషయమున మాటుచుండును, 

ఎవరు తన్నెటులభజింతురో వారికటులే భగవంతుండు కామితఫలములను 

(బసాదించును 19. సాధకుంగు మాననుండు భావమార్షమునను పరమార్థ 

మార్గ్లమునను భ_కస్టానమునకుం జేతును. అప్పుడు సాధుసమాగమము 
చేకూరి మోవమార్షము లభించును 20. భఛావపూర్వకముగ భగవానుని 

యెడ భక్షిపపత్తులు గలిగియుండు మానవులు పావనులగుదురు, అంతియ 
గాక భావబలమునం దమపూర్వులనుగూడ నుద్ధరింతురు 21. స్వాయముగ 

ముక్రులయ్యెదరు. ఇతరులకుంగూడ నుపకరించి భో క్తిరహితులకు భక్తి 

గలుగంేసి తరింపంజేయుదురు. 22 _ప్రరమాత్మునియెడ భక్తిగల భక్తులను 

గన్న తల్లులే ధన్యురార్యడు, వారల జన్మము సర్వవిధముల సార్థక 

మైనద్దిలి. భగవంతునికి: [బియతనములగు భక్తుల యాధీక్ళము నెంతేని 

కొనియాడనే ర్లును! వారలకు దుఃఖము కలిగినపుడు ఆ పరమాత్ళు( 
డాలంబనముగాం దన నడుమునొసంగి దరిజేర్చుచున్నాండు 24 అనేక 

జనములకు బిమ్మట నీ నరదేవాము లభించును. ఈ నరొదేవామును 

సక్రమ మార్గముల (బ్రవేశపెట్టి భ క్రిమార్లమున నన్వయించినయెడల 
నీశ్వర సమావేశము కలుగును 25, అట్టి భక్తిస్తభావులగు పుణ్యపురువు 
లకు నమస్క-రించెదను. భక్తుల (ప్రభావము గొనియాడ నళక రము, 
వారలు హారినిధానమును సంచితము గావింతురు. అందుచే చారల 
యనంత జన్మఫలము సఫలమగును 26, 

మానన్రని యాయు వొక రత్న వేటిక, దీనినిండ సుందరములగు 
భోజనరత్నములు కలను. మానన్రల *౦ +! అట్టి లోకో_త్రరములగు భజన 
రత్నములను నీశ్వరసమర్పణము గావించి యానందము చభూరగొనుడు 27, 
'సంసారసంబంధములగు భోగభాగ గ్రములలోహీనులై నంతమా[త్రమున పారి 
భో క్టులెన్న (టికిని హీనులుగా బరిగణింపందగరు, చారు వా_స్టవమునకు 
(బహ్మాదులకం౮టెను (శేమ్షులు. సర్వకాల సర్వావస్థలలో వారు నిం 
నందమున మునింగి కేలుచుందురుగడా! (బహ్మాదుల కట్టి నిరాశా ద 
మెక్క-డిది? 28, ఈశ్వరుని సహాయము నొక్క-దానినిమ్మాత్రము న్య 
సించి సంసారముపట్ల నిరాశాభావముతో (బవ ర్తించు భ క్రిస్తభావుును 
సర్వవిథముల భగవంతుడు సంభాళింఛును 29, భక్తి స్వభాను ప 



పూర్తి కావచ్చినది. 'జేహాంతమైనవిదప మరల నే సీచయోనియో సిద్ధ 
ముగా గాచుకొనియున్నది 41, శ్యాన సూకరాది నీచయోనులలో నందు 
జనించి విపత్తుల ననుభవింపవలసి వచ్చునో వెప్పజూలము. ఈ నీచ 
యోనులయందు జనించిన ప్రాణికి ఉ_త్తమగతి లభింపదు 42. ఓరీ! అవి 

వీ! నీవు తొలుదొలుత గర్భవాసమునం దున్నపు డెన్నియో కష్టము 
లొందితివి. ఎన్నెన్నియో యవస్థల పడిపడి వేసారి పూర్వ సుకృతమున 
మానవుండవై_ జన్నింపగలిగితివి 4కి. వెనుకటి జనములలో సమకూరిన 
సమస్త దుఃఖములను నీవొక్క-రుడవే యనుభనించితివి. అక్కడ నీలో? 
బాలు పంచుకొనుటకు ఈ భార్యగాని ఈ కుమారులుగాని 'లేకుండిరి, 

మరల నదేవిధముగా నీచజన్మములను నెత్తుటకు నేడో రేపో యుహిక 
జీవితము ముగించుకొని నీవొక్కరుండవే పోవలసియున్నాండవు 44, 

ఎక్క-డితల్లి, ఎక్క-డితండ్రి ఎక్కడిసోదర్శి ఎక్కడిఛాతలు, ఎక్కడి 
చ్నేహితులు, ఎక్కడి స్రీ పుతాదులు? 45. సమ _స్పమును మిథ్యమొ 
యున్నది. అందరును సుఖమునుగోరి నిన్నాశయించినారు. వీరలకు సీ 
సుఖముతో సాంగత్యము గలదేమోగాని కొంచెమేని దుఃఖముతో 
సాంగత్యము కలవారు కారని రూఢిగా నమ్ముము 46. ఈ (పపంచ 

మెక్క-డనుండి వచ్చినది? నీ కులమెక్క-డిది? వల న్యాకులము నొంబెదవు? 
ధనము, ధాన్యము, సంపద మున్నగు సంసార భోగములన్నియు నస్లిర 
ములు 47. ఎక్కడి దీ గృహము! ఎక్కడి ది గృవాన్థ శ్రమము? 

ఎదులశై_ యీ వ్యర్థ పరిశ్రమతో మునిగి లేలుచున్నాండవు? (బదికీ 
యు. ౦తే వజకీ కుటుంబపు జంజూటమను బరువును మోసిమోసి వరితకిం 

తువు. కడకుం గాలము దీరును. అన్నియు విడిచిపోయెదను 48, ఈ 
తరుణళా విజృంభణము, ఈ భోగభాగ్యములు, ఈ హావిభావానందము 
జూచి మురిసి మిన్నుముట్టకుము. ఇవి యన్నియు మూన్నాళ్ళ ముచ్చ 

టలు. ఇంతియకాక యివి మాయతో. గూడినవని గమనింపుము 49. 
ఒకవేళ నీవాక స్టికముగ మరణింతువేని పరమాత్ముండ్తగు (/రాముని 
జెందనేరవు, నీవు కనుపించుదానినెల్ల నాదినాది యని చెప్పుచున్నా జను, ' 
నీవాసన విషయములలో. జిక్కియున్నది 50, నీవెన్నెన్ని యో జన్మము 
లిదివర కెత్తియుంటివి, అటులె ప్రతిజన్మమున కొక మరణమువంతున 
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నన్నియోా మరణములను సై త మొందియున్నాండవు, ఈ జననమరణ 

ములలో నీకీలాటి తల్టులు, తండులు, భార్యలు, బిడ్డలు, కొడుకులు 

మున్నగువార లెన్ని లకులమంది మైపోయిరో యేమెజుంగుదువు? 51, 

కర్మయోగమువలన వీరందరు నకు స సమకాలికులుగా నీళోకమున జనించి 

సీతోం గలసిమెలసియున్నారు. ఓరీ రీ చదివినమూార్థుణా ! _వ్రలను సీవు 

సిగ్గబిడియములు లేక నావారలు "నావారలు అని యెటుల జెప్పుకొను 

చుంటినో సాకు దోంచకున్నది 52, బాగుగా యోచించిదూడుము. ఈ 

శరీరమే సీదికాదు. అట్టియెడ నెట్టిస సంబంధమునులేని ఏరినందరను నావారు 

౫బారు అని  స్రూసికొందువేల? ఇప్పటికై న నీయొక్క-యు నీవు (పేమించు 

జనులయొక్క-యు నస్థిరత్వము (గ్రహించి భక్తి కి భావముతో. బరమాత్ముని 

నమ్ముకొనుము క$కి. “ఈపాపపు బొట్ల నించుకొనుట శెందరెందరు. నీచ 

జనులనో సేవింపవలసివచ్చుచున్న ది, “స్రులకడజేం సిగ్గులగునిడిచి స్నోత 

సాఠములు వల్లింపవలసిన గతి కలుగుచున్నది. పోవించువానికడ నెంతయో 

వినయవిభీయతలు జూపవలసివచ్చుచున్నది, పకైడన్నము _ బెట్టినందులశే 

యారీతిగ నీ జీవితస దమ వీనులకు వి కయించివేయుచున్నా (డవు, 

కక! 

మం... అగో 

నూహాత్శ్యము నీకు చెలియకున్న.తో నేను ధ్ సము ఈక 
రుడు రేయింబవళ్లు సమస్త (ప్రాణిలళోకమునకు శుభము నెటులం గూర్చం 

గలుగుదునాయని చింతించుచున్నా (శు. ఆయన (ప్రతాపముకతననే సకాల 

మున మేఘములు నర్జి ంచి పృథివిని సస్యసంపూర్ష ము గావించుచున్న ని. 

ఆయన కనుసన్న లకో తోనె నై సముదము చెళ్లెలికట్టనుదాటక యథావిధిగా 

నున్నది 56, భగవంతుని ౮ యాజ్ఞ ననుసరించియే భూభారము నాది శేషువు 
వహించుచున్నా (దు, సూర్వుంాలని 'లేజముచేతనే మింట (బకాథీంచు 

చున్నాండు. సమస్త చరాచరభూతవిశిష్టమగు భూతనివహమును సృష్టిని 
నొతఃడు తన మహత్వమువే (సత్తామా| త్రముచే) నడుపుచున్నా(డు 57. 

'డేవాధి'దేను:డు, మహాదేవుడు, దయాళుడు నగు నాపరమాత్నుని లీల 

లను మానన్రలే మిగుల (గహింపలోలర్లు. కృపాపూర్వకముగ, నాతండు 
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రహీంపకున్న-చో నీజీవలోకము (ప్రాణముతో నింతకాలముండంగలదా? 558, 

సర్వాత్ముండు 'లోకపావనుండు నగు నిట్టి శ్రీరామచంద్రుని విడిచి కామ్య 

విషయములలో మగ్న లై యుండు (ప్రాణులను దురాత్ములన్నను, అధము 

లన్నను దప్పూలేదు. వారు తాము చేసినదాని ఫలము తప్పక యనుభ 

వింతురు 59. (శ్రీరామచంద్రునిగార్చికాక స్యోపయోగమునకయిచేయు 

నాశాక ్రత్యములన్ని యు నిరాశలని (గ్రహింపవలయును. కానయడినదాని 

నెల్ల నాదినాది యనుకొనుటవలనం గడకు మిగులునది కష్టమొక్క-టియే 60. 
ఎవనికి? గష్టము నొందవలయునను గోరికయుండునో వానిని సంతోవ 

ముగా విషయచింతన నౌనరింపసీయవలెను. కడకు విషయచింతనముల 

వలన లభించునది కష్టమె. అది లభించినంతన హృదయము మోభించును. 

విషయములస్థితి యిట్టిది 61. ఆనందధనమగు (రామచంద్రుని విడిచి 

హృదయమునందు విషయచింతేనము లొనరించు మానవుడు ఎన్నటికిని 
మోవమును బొందజాల(డు. వానికి సమాధానము కలుగనేరదు 62. 

ఎల్లప్పుడును సౌఖ్యము నభిలషించు మానవుండు [శీరాము భజనయందుం 

దత్సరుండై. యున్న6 జాలును. వాండు సుఖపడును, దుఃఖమూలమగు 

కుటుంబజనముత్తో  సంబంధమునునూూతము వాండ్లు _తొలంగించుకొన 
వలయును 68. వాసనలకారణముననే మానవునకుణగష్టములు దుఃఖములు 
కలుగుచున్న వీ. కావున విషయవాసనలను విడనాడినవానికె సౌఖ్యములు 
సమకూరును 64, విషయములవలన నుత్సన్న మగు సమ_స్తసుఖములు సుఖ 

ములుగావు, అవి సుఖాభాసములు. వానిలో. బరవుదుఃఖము పూర్తిగా 

సమిడీయున్నది. తొలుదొలుత విషయసుఖములు మధురతరములుగఈ 

దోంచును, కాని తరువాత వానీవలన శోకము కలిగితీరును. వొనీ సభావన 
మిట్టిది 65, గాలమునకుం దగిలించిన యొజ్బయందు6 జేపకుం దినంబోవు 
నపుడు సుఖము కనీపించినను దానిని లాగినపిమ్మట గొంతుక పగిలిపోవ్చు 
చున్నది. మేత దీనవలయునను నాశతో లేండి వలలో? దగులొ-ను 

చున్నది. అటులె విషయసుఖములయొక్క-. తీపితనమందు తీపీగనువించినను 
నిజము. విచారించిన మిక్కిలి చేదు. ఇందుచేతనే (గొమునియెకం బ్రతి 
నుంచువుని ెప్పుచున్నా యను 66 _ 67, 



గ*లుగవ దళకము. 
ఖిలా. జవాను 

మొదటి సమాసము __ (శ్రవణభ క్తి, 
న్డ్ గణేశ్వరా ! సర్వవేళలను నీకు విజయమగులాక, చేబ* ! నీవు 

విద్యావై భ వములందు సమర్ధుడను. కృపాళుడవై నాకు అధ్యాత్మిక 

విద్యనుగూర్చిన పరమార్థ మును సాధకులకు బోధింపగలశ కిని (బసా 

దింపుము 1. ఓ వేదమాతా ! శారదా ! నీకుణసాడ వందనము లొనరించు 

చున్నాండను. నీ మహా_త్యమువలననే వ_క్తలకు సమ _స్తసిద్ధులు సమకూరు 

చున్నవి. నీ కతననే హృదయము మననము గావించుటయందు. బూర్జ 

ముగా (బవృ, త్హమగుచున్న ది 2, ఇత సద్వురుమూర్తిని స్నరించెదను. 

గురుమూర్తి ఉత్తములలో న్వుత్తముండు, ఆతని యనుగ్రహమునలన 

జ్ఞానపివేకము (ప్రకటితమగును తి. భగవద్భుజనము నటులణజేయవలయునని 

(శ్రోతలు నన్ను మంచిప్రశ్నమునడిగిరి, కావున ననేక (గ్రంథములయొక్క-యు 

షట్నా(వ్ర్రములయొక్క-యు నాధారములను గై కొని నవవఏధభ కలను 

గూర్చి వర్ణ నమొనరించెదను, (శోతలు దీనిని సావధానమతితో నాలించి 

పావనులు గాంగోొరెదను డేర్, 

శ్లో (శ్రవణం క్ర ర్వృనం ఏిష్టోః స్మరణం పాదసేవనం | 

అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యమాత్మనివేదనం | || 

(భాగ, స్క, రీ 28) 

(ఛవణము, _ర్తనము, వివ్హుస్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, 

వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మనొవేదనము అను నీ తొమ్మిదియు 

భర్ క్రిశేదములు. వీనిలో? (బతిభక్తినిగూర్చియు వివరణము (ప్రతిసమాసము 

నందు: జేయుదును. సావధానవుతితో (శ్రోతలు వినవలెను 6. హరికథలను 

పురాణములను నానావధములగు నధ్యాత్మనిరూపళణాములను వినుచుండ 

వలయును. ఇది మొదటిభ_కి 7. కర్శమార్లమ్ము ఆపాసనామార్లము, 
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శానమార్లము, చినాగతే న మాగ్తము, ల 7 న మ 1 ™— పష 

గార్చిగూడ సాధగుంు సినుచుండన వె 8, Ay weit RES (న. 

త్రీర్ర ర్థములు, చొనవము[ు ముళ్లు గం ముహు న Dt ల, 

బ్రరీలియగాగ బహు పాముల. ముక నన్టము!?ు, ర సః. 

ములు _ బవహుంథమం నములు, సూనననముల్యు.. ఉట (గరములు. 

తపముణ్కు  పురగ్చరణముణు సననల మును 10, మనోరుంు Rin 

సహోరుల్కు సటాహారుటు, సస్టైాహారు(పు, శో రు DI ps 

పోరులు 'నీయుణుంనురో వారి నయ Hl, WA, వాన ఎత 

అడనిలోం బృగ్నలో, ఆకుతో స ముతో స మో 

యదియు 19, జస్కీ తనీ పొమసయోన్యు నిగ హనుమాను సగ 

మార్చి, అన్గశీరయాన మెగలుంగురో ms AN 121, 

అనేక (ప్రకొర ములగు మదలు ఆసనములు, ఆమన సామం. కు 

జ్ఞానము, తే సక నం ముస గుస నగ సము: స గస వం (rw స 

వలెను 14. నాసిధముంగు. వీండర' చనము, COS fe AT స 

రచనము, సలు బేటంగులు గల. సృృషరచసనము.. | సగాముగాను సో 

యదియు 15, చంగద్రుంయు, సూర్యుడు, రాయండి క 

లము, మేఘమండలము, రువ! fm సములు, Wan Fn 

మున్నగునాని స్వరూసమును 16%, (బవ్మా అసు ను హీళంయు + ౧ నమొలు, 
ఇంద్రాది 'జీవగలణమొున్కోయు MIR), ఆ yet స్థానములు, WY Tl 

వరుణ కుబీరులస్థానములు సోయుయుందునో కను ము మున! fara 

చేయనలయయును 17. చొమ్మిగిఖ. దము పష టు Mane, 

అస్టదశ్సాలురస్థానములు గవానముంగు. నశ వనన సర్టాష 

ముటును 18, %రుడ Xo ర్వ సిచ్య్యాఫిర mh గన్న లో MA మంచు 

('పసముఖులగు అస్షగాయనల సంగీత ఏచారనస నమ న నసవట యును Eh 

రాగజ్జ నము, రాళ నము నృగ్యక:నము, సొర wim, “యు 

సిద్ధయాగము, (ప ప్రసరగజ్ఞానము Bien షన my యొ YS 

నోలుగు సద్య ౧ఏటువదనాంుగస నివు సయ్యద్ అమెర! గ మనుష్యుని 

ముప్పది "రిం అతణములు, నానీ, Hye nl ఇ ఉగ సుం “pra సి 

స్వరూపముణును 2, మంత్రము. నుుకమయమాననముూం సు 1 
fh 
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(గ్రంధులు, సిద్ధులు, నానాభావలు, నానావిధాషథధములు, ధాతువులు, 

రసాయన కియలు, నాటికాజ్ఞానము, (శ్రవణభ కీ క్ర్స్యరూపము  'నెజుంగ. 

నగోరువాండు _ వినవలయును 22. వ దోషమువలన నేరోగమువచ్చునో 

ఏ రోగముకొజ కేపయోగము చెప్పబడెనో (ప్రయోగముకొజ “కేరారాగ 
ముషకరించునో యదియు 25, రౌరవ కుంభిపాకాదినరకముల్కు యమ 

లోకములోని నానాయాతేనలు, స్లర్లనరకములలోని సుఖదుఃఖములు 
గూడ నెటుంగవలయును 24. నవవిధభ కులు చతుర్విధభ కులు. ఏవిధ 
ముగానుండునో, ఉత్తమగతి మెటులలభించునో 25, పిండ (బహ్ముండ 

ముల రచనము నానానిధములగు త్ర _త్త్యముల స్వరూపము సారాసార 

విచారము నెటులుండునోయను నంశములు వినవలయును 26, సాయుజ $ 

ము_కీ స్వరూపము, మోశతము లభించు తెజుంగు నెజటుంగవలయునన్న 

యనేక సద్ద్రంథరాజములు బఠింపనలయును 27, వేదము, శాన్ర్రములు 

పురాణములు తత్త్వమసి మున్నగు మహాపాక్యముల వివరణము, తను' 

చతుష్టయనిరసనము (స్టూలు సూత్మ, కారణ, మహాకారణ శరీరములు 
"తెలిసికొనవలయును 2ిక, వినుట కన్నియును వినవలయును. వినినంతన 

బాభములేదు: విన్న యంశేములు' మనస్సునకుం బట్టించుకొని 'సారము' 

వెదుకవలయును. అసారమును గుర్తించి విడిచివేయవలయును. ' దీనికే 
కవణభ_క్రియనిచేరు 29. ససణపరమాత్యుని ఇార్మితముల నాలించుచు 
- ధ్యాత్మజానమూలమున నిర్దుణమును చెదకుచునుండుటరయీ (శవణభ. క్షి 
చతణము. :0. ఈశ్వరుని సగుణచరి త్రము, నిర్ణణాత_త్లరము అను సీరెండు 
విషయములు పరమపన్నితములు గాన వీనిని 'శ్రద్ధాభక్త కులతో వీనుచుండ 
వలయును శివే, జయంతులు, ఉపవాసములు , బవ్యయనిధసాధనములు, వముంత 
యంత్ర జపధ్యానములు, . "్థిస్తుత _స్త్రవనముు భజనము మొదలగునవి 
కెలిసికొనవలయును లీ£. ఈ విధముగా సగుణపరమాత్ముని గుణ్మశవ' 
ణము, నిర్లుణమునుగూర్చిన యాధ్యాత్నిక నిరూపణ[శ్రవణము గావింస 
వలయును, మరియు భిన్నత్వమునువదలి భ_క్షీమూలమును ' వెదుక' 
వలయును శీలీ, ఇప్పుడు (శ్రోతలకు (శ్రవణభ కి యన 'నేవియో ెలిసి 
యుండును. కావున నిశముందుం గ్నీర్ధనభ_క్రిలయమణము6 జెప్పెదను: 
శ్రద్ధతో నాలీంతురుగాక కిశ, 
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నవవిధభ కులలో నొకటియగు (శవణభ _క్రిని 'ెలిపితిని, అపుడు. 

రెండవదగు కి నభ క్లినిగార్చి తెలుపుచున్నాను వినుండు 1, సగుణ 

పరమాత్ముని గుణములను గీ _రనము చేయవలయును. అంతియగాక 

జగత్తునందు శ క్తికొలంది తిరిగి తనవాణితో పరమాత్ముని కీ _్రినివ్యాపింపం 
'జేయవలయును 2 2, అనేక (గంథరాజ ములను బఠింపవలయును. . [గంథముల 

లోని యవసరవషయములను గంఠస్థము చేయవలయును. భగవంతుని 

లీలలం 'బెలుపుకథలు నిరంతరమును నుడువుచుండవలయును కి, తన సుఖ 
స్వార్థముకొరకు హారికథలను భ కులకు జెప్పాదుండవలయును. హారిక థలు 

శేసుడ నొక నిముసమేని వృథాగాగడుపంహాడదు 4, నిత ము నూత 

నోత్సావముతో హరికథల నభివృద్ధిపరచుటలో మిగులం గృమిచేయ 
వలయును. వారికీ ర్థనతో సంపూర్త క (టహ్మాండమును నింపివేయవలయును' 

ర్, అత్యంత చేనురుచితో సర్వకాల సర్వావస్థ సలయందును మానవుండు' 

తత్ప్సరు(డే యుండవలయును 6. భగవంతునకు? గీ రనమన్న నింతయన 
రాని ప్రీతి. క్ర _రనమువలన హృదయమునకు సమాధానము గలుగును. ' కలి 

యుగములోని మనుష్యులలో ననేకులను హారిక్నీర్తనమే. 'తరింపంజేయు 
చున్నది 7, వివిధపకారములతో నుండునదియు విచ్శితకరమై నదియునగు 
ధ్యానమును, అలంకారములయొక్క-యు భూోమాముల యొక్క-యు వర్ణన 

మును భో క్షుడు నిరంతరమొనరింపవలయును. అంత:ఃకరణమునందు ధ్యాన 

మూర్తిని 'బెచ్చుకొని (ప్రతిష్టించి హరికథలను జెప్పవలీయును 8, (ప్రీమతోం 
బరమాత్నునీ యశమునుం. గీర్తిని (ప్రతాసమును మహిమను వర్థింపవల 
యును, దీనివలన భి గవద్భు కుల ఏ యాత్మలు సంతుష్టినొందును ర కథను 

అన్గ్వయమును, వ్యూఖ్యానమును జెప్పుచుగరతొళమును మనోహరముగా 
(మోగించుచు హారికథకుండు పరమాత్ముని నామ ఘోషణమున్సు (బసం 
గము వచ్చినపు డనేక కల్పితనిషయములన్క, జరిగిన సంగతులనుగూడం 
జక్క-నిరీతిగా వివరించి చెప్పవలయును 10. తాళము మృదంగము, 
వారికీ రనము, సంగీతము, నృత్యము, 'తానమోనము 'సోనావిధ కథాను 
సంధానము తెగిపోనీయక యన్నియు పొరీకథకుండు ' సమానముగా 
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జరుపుచుండవలెను 11. పహారకథం జెప్పువాడు క రుణారసాత్శికములగు 

కీ శ్రనములలోని యానందమున మగ్ను(డై మహోత్పాహముళోం గథను 
నడంపవలయును. మరియు (శ్రోతల [శవణపుటముల నానందముతో 
నింపివేయవలయును 12,కంవితము, రోమాంచము, స్ఫురణము, (వేమ్మాశ్రు 
పాతము గలవాడై పరమేశ్వరుని గుణానువాదమును ఇభ కుడు గానము 

చేయవలయును. 'దేవస్థానమునందు భగవానునకు సాష్టాంగ నమస్కా- 

రము లొనర్చవలయును. భో కి భావములో బ్నూర్తిగా లీనులై. మైమజచి 
పొరలాడవలయును 18. పదము శ్లోకము (ప్రబంధము ఘాటీము[ద, 

దోహో (పద్య భేదము) మున్నగు ననేక ఛందములను వీర భాషణములను 

వినోదములను అవసరమువెంట భ_క్షబ్బృందము మధ్య గానము చేయవల 
యును 14. సనానావిధములును నవరస భూషితేములును శృంగార రస 

మయములు సంతోపకరములు నగు గద్య పద్యములను అనేకవిధము, 
లగు |ప్రాస్తొనిక వచనములను హరికథకుండు శాస్తోధారముతోం జెప్ప 
వలెను 15. భక్షి జ్ఞాన వైరాగ్యముల లకుణములనుు నీతి న్యాయ: 
స్వధర్మముల రహ్ణోపాయములను సాధన వమార్షములను, అధ్యాత్మిక 

నిరాపణములను జక్క-నిరీతిని 'భ' క్రులకడ వివరింపవలయును 16. సంద 
ర్భము ననుసరించి వారికథల నుడువవలయును, సగుణోపాసకులగు జనుల 

కడ సగుణ పరమాత్ముని క్రీర్ణిని వర్ణింపవలయును. మజీయు నిర్గుణ 
ముతో నవసరము కలిగినపుడు అధ్యాత్మిక విద్యమింద వ్యాఖ్యానము 
గావింపవలయును 17. పూర్వపతమును విడిచి నియమముతో సిధ్ధాంత 

నిరూపణము చేయవలయును. తాను సిద్ధాంతపజచి చెప్పుదానిని (ప్రజల 

యెదుట శ్యొస్ర్రనిరాపిత నియమ క్ర్షమానుసారముగా నుంచవల 
యును 18. వేదములను 'బొరాయణము చేయవలయును (ప్రజలకు 
బురాణములు వినిఫీంపవలయును, అంతియగాక మాయాస్థరూపము 

(బహాస్వరూపముగూడ నిరూపింపవలయును 19. (చావ్మాణత్వము 

నాదరభావముతో రథీ,ంపవలయును, ఉపాసనమున్కు భ కీ సాధనమును, 
గురుపరంపరను స్థిరముగా నుంచవలయును 20, వారికీ రనమునందు 
వై రాగ పులతుణము చేయనలయును, జ్ఞానలకుణములనుగూడ విడిచిపోవ 

నీయణపాడదు. పరమచతురుండును, విలత్ణుడు నగు పురుషు డన్నీం 
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టిని సవరించుకొనగలఃడు 21. వినువారల హృదయములలోని సత 
సమాధానము (విశదజ్ఞునము) 'చదరిపోవునట్లును, సందేహము కలుగంజేయు 

నట్లును నుండు విషయములను గీ ర్తనములలో నుడువరాదు. కీర్తనము 
నందు నీతి న్యాయము, సాధనముల రకుణముగూడం జేయవలెను 22, 
సగుణ పరమాత్ముని గుణానువాదము గావించుటను గీ_ర్హనమని యుగ్గ 
డింతురు. అదై (త వివరణమున కాధ్యాత్మిక నిరూపణమని చెప్పుదురు, 

ఎప్వుడేని నిర్లుణ నిరూపణము గాఏంపవలనీ వచ్చినచో? బరమాత్ముని 

సగుణత్వమునుగూడ రతుగావింపవలయును,. అధ్యాత్మ నిభూపణము 

చేయునపుడు సగుణమును బంధింపగూడదని తెలిసికొనవలయును లి, 
వక్ష ్రత్వోమునకుం దగినంత ఏిద్యాబల ముండవలయును, అల్పజ్ఞుండగు 

పురుషుడు మహద్విషయములనుగూర్చి సత్యమగు వ్యాఖ్యానము 

గావింపనేరండు. అందువలన వక్త ముఖ్యముగా నీద్యాధికారియు అను 

భవశాలియునై యుండవలెను 24, 'బేనినైన మాటిమాటికి ఖండనము 
గావింపక వేదములలోని (మాజ్ఞలను మండనము గావించును మనుజు 

లందటును సదావారములయందు. 'బవృత్తులగురీతిగా హారిక థకుండు 

జ్ఞానమును బోధింపవలయును 25. 

భ కియోగమునుగోరు మానను(డు వాదవివాదముల నన్నింటిని 

విడిచి పరమాత్ముని సగుణమూర్తిని గీర్హనము చేయవలయును. దీనినే 
భగనద్భజన మందురు. బ్రదియే రెండనభ' కి 26. భగవంతుని గుణములు 

గీ రించుటవలన మహా త్రరములై న పాపములు నశించును. ఉత్తమగతి 
లభించును. కీ_ర్షన భ క్రివలన నవశ్యముగ భగవంతుని సన్నిధికి. జేర 
నవకాశము గలుగును, ఇందు సందియము కొంచమేని లేదు 27. కీర్త 

నమువలన వాణి పవ్మిత్రమగును. సత్నాతము గలుగును. జనులందరును 

సుకీలురును సదాచరణులును నయ్యెదరు 28, _ _ర్తనమువలన మనత్చాం 
చల్యము తొలగిపోవును. స్థిరమగు బుద్గివిశే వము కలుగును. వినునాతని 
కిని జెప్పువానికిగూడ సందియము నివ్నర్తియగును 29. [బహ్మప్ముత్రుం 
డగు నారదుడు సర్వకాల సర్వావసలయందును హరిక్నీర్తన 'మొనరించు 
చున్నాండు. అందుచేతనే యాతని స్వయముగా నారాయణుని పదవి 

లభించెను శి, కావున కీర్తన మహిమ మపారనుయినది,  అగాధమయి 
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నది. కీ _ర్షనమువలనం బరమాత్ము(డు (పసన్ను (డగును, పరమాత్ముని 

గుణానువాదముగల కీర్తనలు జరుగు (ప్రబేశమునందు సమస్త పుణ్యతీర్థ 

ములును, స్వయముగా జగదాత్మయు నివసించును కి1. 

* 

మూడవ సమాసము _ స్మరణభ ర్తి 

| గత సమాసమందు మూననులందజిని 'చావనముచేయునదియగు 

కీ రనభ కిని వర్ణించితిని. ఇప్పుడు విష్థుస్థరణమను వేరుగల మూండవ 
భక్తి యెటులుండునో 'తెలుపుచున్నాను వినుండు 1. వృదయమునందు 
బరమాత్ముని దివ్వనామమును స్మరింహచేయవలెను, అతని యనంతనామ 

ముల నఖండరీతి జపము చేయవలయును. న్లామస్నరణమువలన. 

మనన్సునక్లు సమాధానము _ల-౦చును 8 నిత్యమును నియమము 
దప్పక 1 పాతఃకాలమునందును, మధ్యాహ్న మునందును, సాయంసమ 

యమునను నిరంతేరముగా భగవన్నామస్మరణము  చేయుచుండవల 
యును కీ. సుఖ సమయమునందును, దుఃఖసమయమునను, ఉద్యేగ 

సమయమునను, చింతాసమయమునను, ఆనందానుభవ సమయమునను, 
బ్రంతయేల, సర్వకాల సర్వావస్థలయందును భగవన్నామ స్మరణము 

గావింపక యూరకుండరాదు 4. హర్ష సమయమునను దుఃఖసమ 
యమునను సర్యాదికోత్సవములను నాలించునపుడును ఏబేని శుభ 
కార్య ప్రస్తావనము జేయు తరుణమునను విశాంతియందునను న్నిద్రా 
సమయమునను భగవన్నామస్నరణము గావించుచుండవలయును 5, 
ఏవేని వొసంగులు పొసి సంకటములు గలిగినప్పడును సంసార సంబంధ 

ములగ నిర్బంధము వాటిల్లినపుడును నేదేని దుర్లశ సమకూరినప్పుడును 
భగవన్నామము సాదరభావములతో స్మరింపవలయును 6. నడుచుచు, 
మాటలాశుచు దినుచుం (దావుచు, సుఖించుచు, బహూువనిధములగు 

నుపభోగములను దనివిదీణ ననుభవించుచు నుండునపుడుగూడ నేవుణి 

పాటు లేక భగవంతుని దివ్వనాముమును స్మరించుచుండవలెను 7. సంప 

దలతోం దులతూంస సమయమునను ఆపదలలో మునిగి కేలుచున్న పు 

డును . కాలగతులు వ్యతిరేకించి చిక్కులు ' నాటిల్లినను భగవన్నావ 
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శో 
నాలా బ్రడాసునెజూగయు 9, భగవంతుని నామమును నిరంతరము హృదయమునందు . 

చవ స "పా -కాపదలు గలుగన్ర. చేయుచున్న పనులకు విఘ్నములు 
చజాకేఖయ. అంకమున సద్దతీగూడ లభించును 10. మొదట భోగ 
ఖఅెగంనామిులతాో సాఖ్యము లనుభవించుచుం దరువాత దర్శిదుంజై నను 

ఇరంంచనతం. దరి దుండుగనుండి యనంతరము మహా భాగ్యవంకతుండై నను భగ 
న న్మరించుటలోం దృ క్తి నొందంజనదు 11. భూతములు, వీశాచ కి 

సూూ౭్య  'సనూకాధల్బు (బహ్మగవాము, (బ్రహ్మరాక్షసి, మంత్ర భష్టతవలన 

యయా యావస్స, నానావిధములగు నాధివ్యాధులు భగవన్నామస్మరణ 

బహు అడుశనముంనో నవించును 19. విమాబాధయు రోగబాధయుంాడ భగవ 

గాజు. నరణలమునం దొలగిపోవును, ఇంతియగాక యంత్య కాలమున 

గాయ ర స్టురించినయెడల ను త్తమగతి లభించును 18. 'బాల్యావస్థయందును, 

శదూగణశానజభ్ధయయందును, వార్గక్యావస్థయందును, కష్టకాలమునందున్ను. సర్వ 
“అందువల ఆమంుందును, అంత్య కాలమునందును భగవంతుని స్మరించుచుండ 

నలయమమును 14. నామస్మరణ మహిమ యెంతేజెప్సినను నీవు (గ్రహించి 
నటం తోచదు. కివ్చండు బాగుగా నెటుంగును. ఆతండు 'కాలీనగర 

నరూాకనో. నివసించి నిజ భక్తులకు (రామనామము నుపదేశించుచుండు 
నము నకు నీవు వినియేయుందువు. రామనామ మహ_ళత్వ్వము చేతనే 
“ఇ. .సూూరవ. ౫నకు ము క్రివేత్రమను నామము గలిగినది 15. ' రామనామ 
గును. దల్నకిందుంజేసి తొల్లి వాల్మీకి “మరా మరా” యని జపించి 

తుం. గష్పనోాందొనాండు. అనంతర మూతండు నూరుకోటుల శ్లోకములతో 

ఓం” భలెాచయుూచంయదమూా ర్తి దివ్యచర్మితమును ఆయన  యవతారమయునక్లు , 
CRE wm 

మయుంముళనే ర-చింపదగినంత జ్ఞానము మహత్త్వమును సంపాదించెను 16. 

ఆదారం. వారినోమమును. నిరంతరము. జపించి |ప్రస్ణోదు(డు 
తము గంరాంచాను. తండి బెట్టు కడగండ్రనుండి (బదికెను, పాపియగు నజూ 

యూయం లయకు యు తము నారాయణ స్మరణమువలననే సపవ్మతుండు మోత 

గాధాజంంటానంు నయ్యొను 17. సెక్కులు నుడువనేల? తొ ల్లి నామస్మరణ 
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ముననే జడజీనియగు పామిలముగూడం దరించెను. అసంఖ్యాకులగు భక్తు 
లుద్ధరింపండిరి. మహా పాపులుగూడం బరమ పవితులై మోము, 

ముందిరి 15, 

పరమేశ్వరుని నామము లనంతములు. వానిని నిత్యమును నియమ 

పూర్వకముగా హృదయమునందు స్మరించు భ కలు తరించెదరు. నాను 

స్మరణము గావించువారికి యమలోకభాధలు తప్పును 19, భగవంతుని 

యసంఖ్యాక నామములలో నేయొక్క-నామమునేని ధ్యానము గావించిన 

యెడల జీవితము సఫలమగును. నామస్మరణమువలనం బాపములు నశించి 

సుకృతము "సెంవొందును 20. మనుజు డితరకార్భము చేవియుం జేయ 

వలసిన యవసరము లేదు. వకాంతముగా పరమపదవాసుండును జ(క్షో 

పాణియునగు పరమేశ్వరుని నామమును స్మరించినయెడలం (బసన్ను (జై 

కాపాడును 81. నిరంతేరము ఇ గవన్నామస్మరణము గావించువా౭డే 

పుణ్యాత్ముండు. రామనామము స్మరించుచున్న యెడలం గొండలవంటి పాస 

ములు మై తము గూలిపోవును 88. భగవన్నామ మహిమ యగాధ 
మైనది. దానిమహా_త్ష్వము వర్గనముచేయ నెవ్వరికిని. దరముగాదు, భో క్టో 

లనేకులు నామస్మరణమువలన ముక్రులైరి, తొల్లి మహాబేవుండై న 
శంకరుడు హాలావాలము దాని వ్యాకులుండై నపుడు 'రామనామమును 

మనసార స్మరించుటకతననే యాకష్టము తొలంగెను 2కి, (బాహ్మాణులు, 

శ తియులు, వైశ్యులు, శూదులు, ఆల, పురుషులు వారు పీరని 

చెప్పనేల అందతికిని నామస్మరణము గావించుట  శధికారము గలదు, 

నామస్థరణమునే జడులు మూఢులుగూడం దరించెదరు 24. పరమేశ్వరుని 

పవి తనావుమును నూనవు-డఖండరీతిగ నిరంతరము సృృరణ చేయుచుండ 
వలయును. భగవానుని దివ్యరూషమును హృదయమునందు ధ్యానింప 
వలయును, ఇదియే స్మరణభ క్రి, దీని మహ క్ల్య్వము నెంతని తెలుస 

గలను! 25, 
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నాలుగవ సమాసము - పాదే సవనభ క్తి. 

గత సమాసమునందు స్మరణభ కీని గురించి చెప్పితిని, ఇపుడు 

నాలుగవదియగు పాదనేవనభ కిని జెప్పుచున్నాండను1. కామితమునంతయు 

మోవమునూద నెలకొల్పి మని నోవాక్కాయ కర్మములతో సద్దురుని 

చరణములను అనన్యభావముతో సే నేవించుటకే పాదనేవనభ క్రి కి యనివేరులి. 
సద్దురుని మాహోాక్ళ్శ్యము చాలగొప్పది. అనిర్వచనీయము. ఆతని చరణ 
కమలములను హృదయమున దలంచుచున్న వారికీ జనన మరణ యాతన 

తెన్నటికిని గలుగంజూలవు. _అనన్యభావముతోో నట్టి గురుని 'సేవింపవల 
యును కి. సంసారసాగరమునుండి దరిజేరదలంచితిమేని సద్దురుకృపదప్ప 

నితం “ధి *రమేదియు లేదు. ఐహికతృప్టయు సంసారనిరృంధములు తొల 

గించుకొనంలంచిన మానవుండు సద్దురుని చరణములను ధ్యానించుటతష్ట స్ప 

గత్యంతరములేదు ఓ. సద్దురుండెంలే శేని జూలినవాండు. గురుమూర్తి సార 
మిది అసారమిది యని బాగుగ 'జెలియంజెప్పి పరమాత్ముని దర్శించు 

భాగ్యమును శిష్యునకు సమకూర్చ్ప గలడు 5, (బ్రహ్మము చరాచెదనన్న 6 

గనిపింపదు. మనస్సునందు ఛాసింపదా. సంగత్వాగము నొనరింపం జాల 

కున్న యెడల నది యనుభవములోనికి రాదు. అనుభవములోనికి జే దలం 
చినయెడల సంగత్యాగముగాదు. సంగత్యాగమువలన ననుభవము రాదు. 
ఈనిషయములోని భావము అనుభవనీయులగువారికే తెలియునుగాని 
తదితరుల కెట్లు తెలియును? ఇదియొక య భేద్యమగుగాథ 6, అనుభవము 
లోనికి 'బెచ్చు కొన దలంచినయెడల సంగత్యాగము (అహంకారము 

అభిమానము దేవాబుద్ధి యనువానిని విడుచుట జరుగదు. వలయన 

యనుభవములోసనికిం చెచ్చుకొన నెంచునంతనే అనుభవము అనుభవము 

చేయువాడు, అనుభవయోగ్య విషయము _ అను మూయడిటితో సంగ 

మము తటస్థమగును. ఈ మూండింటిని విడిచివేయుదమన్న వానితో 
ననుభవశబ్దముపై తము జారిపోవును. వలయన్క ఈ (త్రిపుటియంటే 

యిదియున్నది. ఇంతియగాదు ఎప్పు డహంకారమునుగూర్చిన భావమే 

లేదో అప్పుడనుభవమెట్లు కలుగును? మజియు దానిని  కొనువాండెవండు? 

ఇంతకు చేలినదేనున == ఈ విషయముల ననుభవనీయు లెజుంగుదురు, 
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బ్రతరులకీది య భేద్యమగు గాథ, సంగత్యాగము, ఆత్మ నివేదనము; 

విదేవాస్థితి అలి ప్రత సవాజస్థికి, ఉన్మనము, విజ్ఞానము అను నీయీడును 

నేకరూపములు ణా ఇవిగాక యింకను కొన్ని పేరులు గలవు. వానిన్, 

సమ “ధనమునకు సంశేతములని చెప్పనలయును. సాధువుల చరణసేన 

గావించినమెడల నన్ని యు. 'బెలియును 9. “వేదము, 'వదరహాస్యము, వేదాం 

తము ;సిద్ధత్వము,సిద్ధ భావము,సిద్ధాంతర హాస్యము, అనుభనము, అనుభవవివ, 

యము, “అనుభ వసలము, సత్య వస్తువు((బ్రహ్మామ్ఫుమున్న గునవి యిన్ని యెగా 

గలవు. ఇవి యనుభవమునకు ద్యారములు, ఈ దాగరములస్ని ంటినిగూారి S| 

పూర్త విజ్ఞానము గడించినచో ననుభవమునకు వచ్చును. ఈజ్ఞానము 

మహాత్ములను శేవించుటచే లభించును. పాదసేవనభ_క్తి ననుష్టించువానికిం 

బర్భబహ్మము (పకటనమగును 10_11. (బహముసంగతి బనంచి్రమై 

నది. అదే (పకటనమగుచుండియును గోప్యముగానున్నది. గోప్యము 
నుండియు (బకటనమగుచున్నది. ఇంతియకాక యది ((బహ్మము) నవ్య 
మునకును (బక టనమునకును వేరుగానున్న ది. దానిమార్లము (గహింన 

వలెనన్నను డాని నెజుంగవలెనన్నను మహాత్ముల పాదసేవనము గావింస 

వలయును, లేకున్న. దానిమార్లము లభింపయజాలదు 12. (బహ్ముము నెతుం 

గుటకు మార్షమున్నది. కాని (బహ్మాపదార్థ మాకాశమువలె శూన్యముగా 

నున్నది. గు_ప్త్రముగలహాడ నున్నది. అన్ని విధములచేతను నది సందేహ 

స్పదమైయున్న ది, మూాడ(దలచిలిమేని యలత్యు పదార్థ మగు నా(బ్రవాము 

కనుపింపదు 18, లక్యుముతో ేనిని లతీంచుచున్నా రవెరా ధ్యాన 
ముతో 'జేనిని ఛ్యానించుచున్నా రమో అదియే ప పరబహ్మము. అపర 
(బవ్మాము (త్రివిధ ప్రతీతితో శాస్త్రము,గురువు, ఆత్మ అను నీ మూండింటి 
యనుభవము నొకటి గావించి తానై (స్వయమై ఫోవలయును 14, 

ఈ యనుభవద్యారములు సాం ౧ ర విచారమువలనలాని తెలియవు. సత 
విషయము, సత్సంగమువలనంహాడ్ నివి యనుభవములోనికి వచ్చును 15, . 
ఒకవేళ సత్యమును జూడబోయినచో అస సత్యముయొక్క- అభావము 

గానిపించును. అసత్యమును జూడబోయినచో సత్యము _ కాన్సింపదు. 
పలయనిన సత్యాసత్యములను జూచుట మాచెడివానికడ నున్నది 16. 

'వూూచెడినాండు తాను జూచుచున్న రూసమునందు నిలీనుల్హై పోయి 
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నపుడు (ద్రష్ట, దర్శనము, దృష్టీ యనుమూండును నేకమైనపుడ్సు సమా 
ధానము (ప్రాప్తించును. ఎట్టి సమాధానమును బడయయగోరినను సద్దు 

రుసి కరుణ ముఖ్యముగా గావలయును. సద్దురునికరుణ లేకున్న యెడల 

సన్మానమెన్నటికిని లభింపబోదు 17-18. నానావిధములగు ప్రయోగముగా 
సాధనలు, పర్మిశమలు, (ప్రయత్నములు, విద్యాభ్యాసము లేనియెడల నైంత 
ఛ్యాసము నొనరించినను గురుగమ్యుము, (బ్రహ్మము నెటుంసమొర్షము | 
నొరుకయజాలదు 19. అభ్యాసమువలనం బడయరానిదియు, సాధనములవలన 

సాధ్యముగానిదియు నగు (_బహ్మాస్వరూపవివేకము సద్దురుసేవలేకున్న “నెన్న 

టికిని బెలియదు ౨0. జ్ఞానమార్లమును దెలిసికొనుటకు ముఖ్యముగా 
సత్సాంగత్యము చేయవలయును. అదిలేదేని జ్ఞానమార్లమువే వేరే యె త్తబని 

లేదు 21. సద్దురుని చరణములను సేవించిన పరమార్థమును గణింపయత్ని ౦ 

చుటయే పాదనేవనము. ఇది నవవిధభ క్లులలో నాల్లవదియెయున్నది 22, 
సామాన్యదృష్థ్రితో వేల్పులను నేలవేల్పులను మహానుభావులను సత్సా' 

(త్రులనుగా భావించి వారల నేవ యొనరించుటలో సద్భావము గలిగి 
యుండుటగూడ సేవాభ క్లియే యగును. కాని బాగుగా విచారించినవో 
సద్దురుచరణసేవ గావించుటకే పాదసేవనభ_ క్రియను వేరెతయుం దగి 
యున్నది 28.24, పాదసేవనమను వేరుగల యానాల్గుగవభ క్రి మూండు 

లోకములను భావనముచేయుచున్న ది. సాధకునకు సాయుజ్యము క్రీ పాద 

సేవన భా క్టివలననే లభించును 25. కావునం బాదసేవనభ క్లీకం గల మహా, 
_త్త్వ్యము "దెలుప శక్యముగాదు. దానివలననే ఈ భూలోకమున ననేక, 

మనుష్యులు తరించి పుణ్యలోకములు బడయుచున్నారు 26, 

ల్ గ్ర శ, -| t 

అయిదవ సమాసము __ అర్బ్చనభ క్రీ క్రి, 

(శోతల*౦+* ! మిర్ లుత్ప్సాహముతో 6 'బాదసేవనభ'. గ్రితత్య్వము 

వింటిరి. ఇపు జై దవడియగు అర్చనభ'_క్షీనిగార్చి తెలుపుదును. సావ 

ధానమతితో వినుండు 1. ఐదవభ_క్తి జేరు అర్చృనము. అర్బనపదము 
సాధారణముగా మనము చేవ తార్చనముపట్ల నుడివెదము 2. బహువిధ 
ములగు ఆసనములు, మనోషారములగు న్యస్త్రములు, అలంకారములు, 
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భూవణములు మున్నగువానిని సమకూర్చి మానసపూజ గావించుటకును 

మూ ర్తిధ్యానము గావించుటకును అర్చన భక్తియని వేరు కి. దేవ 

(బ్రాహ్మణులను, అగ్నిహోత్రుని సాధుస జ్ఞైనులను, అతిథి అభ్యాగతులను, 

యతీశ్వరులను, మహానుభావులను, గాయ తిని బూజించుటకును 4, ధాతు 
వులతోడంగాని, ఎమిణములతోడంగాని, మృత్తిక ఖోడయాని చేసిన నిగ 

వాములనుు చి త్రరువులలోజ్మి తించిన మూర్తులను, సత్సురుషులనుు తన 
యింటిలోని చేవతలను శేవించుటకును క, సపాంకితములుు నవాంకిత 

ములు నగు శిలలు, సాలగామములు, శకలములు, చ[క్రాంకీతలింగములు, 

సూర్య కాంత సోవుకాంతములు, భాణతొండలములు, నర్మ'చేశ్వరములు 

మున్నగుమూార్తుల నారాధించుటకును 6, ఛై రవ, భగవలి, ఖండేరాను, 

ముంజ, నృసింహస్వామి, నవశంకర్కి నాగ, శిక్కే- మున్నగు బహువిధ 
దేవతామూర్తులను బంచాయతనమును గొలుచుటకును అర్చనభ' క్రియని 
చేరు .7, గణేశుడు, శారద, విఠలబేన్రండు బాలక కృష్ణుడు, జగన్నా 

థుండు తాండవదూూ ర్తి రంగనాయకులు, హనుమంతుండు, గరుత్మం 

తుండు 8, మత్స్య, కూర్మ, వరాహ నారసింహ, వామన్కభార్లవ, రామ 

కృప వాయ్ వాదులు 9, ేళశవు నారాయణ, మాధవ, గోవింద, 

విమ్ణ, మధుసూదన, (త్రివిక్రమ, నామన, (ధర, వాపీ. కేశ, పద్మనాభ 

మూర్తులు 10, దామోదర, సంక గ వాసుదేవ, (పద్యువ్నూనిరుద్ధ, 

పురుపో త్త త్రమాధేకుబ, నారసింహాద్యుత, జనార్షనోపేం్యద్రమూర్తు లు11, 
హరిహరులయనంతస్వరూపములు, భ గవంతు(డు, జగదాత్ము(డు, జగ 

దీశ్వరుడునుప పరమాత్ముని యవతారములు శివునియొక్కయు, శక్తి 

ధొక్కొ-యు ననంతరూపములు భో కుడు నిరంతరము దేవతార ృనలోం 

బూజింపవలయును 12, అశ్వత్థనారాయణ, సూర్యు నారాయణ, లమ్మీ 

నారాయణ, (తిమల్లనారాయణ, ్యహరినారాయణ, ఆదినారాయణ, 

శేషశాయి మున్నగు పరమాత్ముని వ్మిగహముల బూజింపవలెను 18, 

భగవంతుని యనంతమూర్తు లీలోకమునం దంతటను నిండియున్న వి. 
అన్నింట సమానభావముతో నర్చింపవలయును 14, ఇంతియగాక కుల 

ధర్మానుసారముగా భో కుడు ఆ _త్రమమధ్య మరీతులల్ో అనేక'జేఏచేవతల 

సూజనముగూడ నొనరింపవలయును, దేనినిగూడ విడచివేయరాదు 15-16. 
| 
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కోతీ మున్నగు జంతువులను బాలురను 'దేవాలయముకొజ  కర్చింప 
వలెను 25, 

. ఈ ఏిధముగ వివిధవస్తువుల జంతువుల సమకూర్చి భగవంతున 

కర్పింపనలయును. మజియు తను, మనో, వచన, చి త్త,జీవ,_[పాణములతోడను 

సద్భావముతోడను భగవంతుని నర్చింపవలెను. సనా అర్బ్చనభ_క్రియని 
చేరు 29. ఇటులె సద్దురునిగూడం బూజించి యాతనియెడ ననన్యభావ 

ముతో నుండవలయును 50, పయిన 'జెప్పంబడినవిధముగా భగవంతుని 

సాంగోపాంగముగా' బూజింప నవకాశము కలుగకున్న యెడల మానస 

పూజనై. న దప్పక గానింపవ లెను, మానసపూజయొక్క- మహ _త్వ్వము 

వాల (ప్రశస్తమైనది 81. భగవద్భ కుడు తనవాదయమునందే తనరూప 

మును భ్ గవంతునిరూప మును సమర్పింపందగిన పూజాసామగిని కల్పితము 

గావించుకొ ని పరమాత్ము నర్తి ంపవలయును, అదియే మానసపూజూ 

విధము 82. మానసపూజయం 'చేయేపదార్థములు తనకావశ్యకములో 

వానిని గల్పనముజేసికొని పరమేశ్వరునకు సమర్శింపవలెను శికి, 

I - 

ఆజవ సమాసము _ వందనభ క్రీ క్తి, 

| శ్రోతల "౮8! అర్బ్చభక్రీయన నేదియో మిరు బాగుగ (గహీ 
చీతీరి. ఇప్పుడు .మీాకుం "బెలుపందగినది వందనభ' క్షీ, ఇది నవవిధభ క్షు షలలో 

నాజవది.. దానిని వినగోలెదను 1, ఈశ్వరునకు సాధువులకు సజ్జనులకు 

నమస్కా-రము గావించుటకే వందనభ క్రి యనిేరు ౨. సూర్యభగవాను 
నకును ప్రరమేశ్ళరునకును సద్గురునకును సాస్టాయముగా నమస్క-రీంపవలెను 
కి, శాస్త్రములలో ముఖ్యముగా బహావిధములుగనున్న 'దేవతాన్నిగహ 
ములకును ఈశ్వరునకును గురువునకును సాస్టాంగ్యప్రణామము లాచరింప 

వలయునని చెప్పబడును. ఇతరులకు వారివారి యోగ్యతల ననుసరించి 

మస్క-రింపవ లెను 4. ఈ పృథివి "నె వై శాల్యము ఏబదియారుకోట్ల యోజన 

ములు. ఇందు (శ్రీ) మహోవిష్షుని మూర్తు లనంతములుగా నున్నవి, 
'వాసీకన్నింటిని (బీతిపూ ర్వకముగా సొస్హ్రాంగ (ప్రణామము లొనరింప 

వలెను $, మహాదేవుని విష్ణుమూర్తిని ని సూర్యుని హోనుమంతుని దర్శించి 
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నంత వవాననవుని సమస్త పాపములు నశించును ఈ "దేవతలకు నిత్యమును. 
నియవుము తొలంగకఠ నమస్క-రించుచున్న యెడల విశేషముగా? బుణ్యము 

కలుగును 6, 

9 శో! భంకరళ్నేషశాయి చ మొలర్తండో మారుతి స్తథా | 

ఏ కేషూం దర్శనం పుణ్యం నిత్యనేమే విశేషతః ॥ 

భక్తుని జ్ఞానిన్సి రాగహీనున్సి మహానుభావుని, తాపసుని, 
యోగిని సత్న్వాతుని 7. వేదవిదుని, శౌ ప్రుజ్ఞాని, సర్వజ్ఞాని, పండితుని, 

పొరాణికున్మి విద్వజ్ఞనుని, యాజ్ఞ కుని, వై దికుని, పవిశ్రాత్ముని గాంచి 

నంతన నమస్క-రింపవలెను ర, విశేషణ మే మానన్రనియందు గాన్సించి 
నను నాతనియందు సద్దురుని యధిస్థానమున్నదని తలంచి యత్యాదర 
ముతో నాతనికి నమస్కారము లొనర్పవలెను 9. గణేశ్వంరుడు, సరస్వతి, 

“శక్తి , వుమ్లువు, శివుడు అను ద్రైవతముల మూర్తులకు లెక్క_యేలేదు. 

వాని వివరముల నెంతవజుకని వివరింపవలెను. అన్ని ష్ మూర్వులకును భక్తు కం 

డగువాండు (వేమపూర్వకముగా నమస [రింపవలయును 10. అన్ని'జేవతల. 

క్ర 'ర్పించు నమస్కా-ర ములును బరమాత్ముండగు భ్ గవంతునశే  :చేరుచున్నవి. 

పది నా స్వంతమాటగాదు. _ ఈ యర్థమునందే చెప్పబడిన నాక్యము 

ఏీనుంశు 11. 

థీ న్డో అకా శొత్పతిత౦ తోయం యభా గచ్చతీ సాగరం | 

సర్వ'చేవనమస్కా-రః శేశవం (ప్రతి నచ్చతి | 

కావున సమ స్తదేవతలకును సాదరభావమున నమస్క-రింపవలయును, 

'జేవతలు పరమాత్ముని యధిస్టానములు. ఈ యంశమున భేదభావము 

వదలి విశ్వసించువారికి ఖరమసుఖము కలుగును 12. చేవతలు పరమా 

తుని యధిస్థానములై_ యున్నటుల సత్నాతపురుమషులు గూడ సద్గురు 

నధిష్టానములై. యున్నారు, కానన. సమ_స్తదేవతలకును బెద్దలకును నన 

> శివుడు, విష్ణువు, సూర్యుడు, అంజెసేయుండు ఆనువారి దర్శనము పుణ్య 

(చదము. నిత్యము సేవించిన మిగుల బుణ్యము కలుగును. 

4 అకాళమునుండి పడిన నీరు సమ్ముదమునకుం బోవునట్లు ఆందటు వేలుపులకు 

క మూ రిని జేరునా, — | 
-ముంకిసి-.న (మేొక్కు.లును విష్షు ద్నిని చేరును 

౪ 
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స్క-రింపవలెను 18. నమస్కారమువలన లీనతగలుగును. వికల్పములు 
నశించును, అనేకవిధములుగానుండు సజ్ఞనులొచెలిమి వలయునన్న చో నమ 

స్కా-రమువలననే సమకూరును 14. సమ_స్తదోషములు పోవలయునన్న ను 
అన్యాయము తొలంగిపోవలెనన్నను సంచేహాములు నశింపవలయునన్నను 
నముస్కా-రము "పెద్దలకు గావింపవలయును 15. తల | క్రిందుపణచుటకంాకు 

గొప్పదండనము మానవునకు 'వేజుండంబోదని సెద్దలుచెప్పుదురు. నమతా 
పూర్వకముగా లజ్జితుండగుటచే నపరాధము తొ లంగిపోవును. సాధున్రలగు 

సత్సురుషులకు భో కో యం నిరంతరము నమస్క-రించుచు వారి శరణమునం 

దుండవలయును 16, న్రనుస్మా-రమువలనం బెద్దలకుం గ ప యుప్పొంగును. 

అంతియేగాదు ప్రసన్న తయుంనాడ నధికమగును. గురుదేవుడు నమస్క- 
రించినంతేమాత్రముననే సాధకులయొడం (బసన్న భావము గలవాండగును 17, 

ఎల్ల ప్పుడు "పెద్దలకు నమస్క-రించుటవలనను నిరంతరము “పెద్దలయెడ 

విఢేయభావముతో వ ర్తించుటవలనను బాపములు నొండలంతవేనీ కూలి 

పోవును, అంతియగాక పరమపితయగు  పరమాత్ముం డట్టివానిని గనిక 

రించును 18, నమస్కా-రమువలనః బతితులు పప్మిత్రులయ్యెదరు. సాధు 

సజ్జనుల శరణము లభించును. జననమరణములు దూరమగును 19. వేని 

గోప్ప ప్పయన్యా యము గాపించినవాండు వచ్చి సాష్టాంగ నమస్కా-రము 

గావించినయెడల (కేష్టులగువా రా యన్యాయమును )' చేసినవారిని శోమింప 
వలెను 20, కావున నమసాొా-రమును మించిన యనుకరణ యోగ్యమగు 

'కార్భమింకొొక టిలేదు. "పెద్దలకు నమస్క-రించుటవలన సామాన్య మానవులకు 

సద్బుద్ధికలుగును 21, నవుస్కా-రము'చేయుటనలన మనకు జిలి ల్లిగవ్వయేని 

కర్చుగాదు. కష్టముగూడ నొందం బనిలేదు. నమస్కా-రము గావించుట 

కెదేని సామగ్రిని సమకూర్పంబనిలేదు 22, సంసారమునుండి. విడిబడం 

దలంచితి మేని "పెద్దలకు నమస స్యరించుటతో సమానమగు సహాజోపాయ 

మింకొకటిలేదు. నమస్క-రించునపుడు సాధకం డనన్య భావముతో నుండ 
వలెను. ఇంతటి సహాజోపాయమును వదలి అనేక సాధనములతోడను 

బవహావిధోదో్యోగములతో డను వ్యర్థముగా నేల బాటుపడవలెనో తోంచ 

కున్నది 28. సాధకుడు "పెద్దలకెపుడు భ క్రీ భావపూర్వకముగా నమస్క- 
రించునో యపుడు వాని నుద్ధరింపవలయునను చింత "పెద్దలకు గలుగును, 
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లన్కు సకల (ద్రవ్యములను మిగుల యత్న ముతో నితరులకుం జిక్క-సీయ 
కుండం గాపాడవలయును 9. గువాలు అంతర్భృవాములు, అరుగులు, 

బిలములు మున్నగు (ప్రదేశములు గు_ప్పద్యారములు అమూల్య వస్తు 
భాండారములు, చేవాలయమున విశేష ప్రయత్నములో దృఢతర 
ముగా గట్టించుచుండవలయును 10. అలంకారములు, భూషణములు, 

దివ్యవ్య స్త్రములు, మనోహర రత్నములు సువర్ణము మున్నగు నానావిధ 
ధాతుప్యాత్రములు (ప్రయత్నపూర్వకముగ 'ేవాలయముకొజుకు సేకరింప 
వలయును 11, _ ఫుష్పవాటికలు, నానావిధ వృతములుగల తోంటలు 
వేయించి వానికి నిరంతరము నీరుగట్టి ఫోపించుచుండనలయును 12, 

పశుశాలల్కు పశ్నీకాలలుు చిత్రశాలలు, నాట్య శాలలు, దేవ 
మున దృఢతరముగాం గట్టంపవ లెను, అంతియగాక బవూువిధ వాద్య 

ములు గుణవంతులగు గాయకులు భగవద్భుజనమునకై ప్రత్యేక ప్రయత్న 
మున సిద్ధ మొనర్పవ లెను 18. పాకశాలలు, భోజనశొలలు, ధర్మ శౌలలు, 

నిదురింపవచ్చెడి బాటసారులకొజకు శయ్యాగ, ఎపొములుు సామ్మగుల 

నుంచు గృహములు 14, నానావిధ పరిమళ (ద్రవ్యములను నిలువజేయు 

కొట్లు భిన్న భిన్న ఖాద్య ఫలస్థానములు, రసముల కుచితములగు 

ప్రత్యేక స్థలములు సాధకుండు శ్రద్ధతో నాలయమున నేర్పజుపవలెను 15. 
ఆలయములో చనేయేభాగములేని జీర్ణ ములై నయెడల వానిని వెంటనే 
గమనించి నూతనముగా నిర్మింపనలెను. భగవంతుని వై భవ మనిర్వచ 
నీయ మెనది. ఎంతదనుక వివరింపగలము? 16. భగవక్సేవా సంబంధము 

లగు సమ _స్తకార్యములను నిర్వహింప సంసిద్ధముగా నుండవలయును, 

భగవంతుని నేవయందు సాధకుడు తత్పరభావముతో 'మెలంగుచు 'నేపని 
నేని మణచిపోగూడదు 17, జయంతులు, పర్వములు మొదలగు మహో 

త్ప్సవములను సాధకుడు స్వర్లమునందలి చేనతలుమాచి ముగ్గులుకాగల 

యంతటి మహావై భవముతో జరుపుచుండవలయును 18, భగవంతునకు 
సీవాతినీచమగు చేవనుగూడం జేయుటకు సర్వసిద్ధముగా నుండవలయును. 
మజీయు సమయ మేతెంచినపుడు సమసోపచారములు గావించుటకు 

సావభానముగా నుండవలయును 19. భగవంతుని శేజేది యావశ్యకమో 

ఆలయమున నేయేవస్తువ్రలకుం గొటుంతగలవో వానిని త త్రణమె యొసం 
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గుచు సర్వుసేవలు (వేమపూర్వకముగాః గావింపవలెను 20, పాద్యప్రయోళ 
నమ్ము స్నానము, ఆచమనము మొదలగువానికి జలము, చందనాతతలు, 

మనోహరవ(స్ర్రుములు, భూషణవిశేషములు, ఆసనములు నానావిధ 

పరిమళ పుష్పములు, ధూపదిపనై_ 'వేద్యములు మున్నగువానిని పూజాదుల 

కుచితకాలమున సిద్ధముగా నుంచవలెను 21. శేయనమునకు  నుత్తేమ 
స్థానము, (త్రాగుటకు బరిశుద్ధమును ీతలమునగు జలమును రుచికరమగు 
'తాంబూలమును సమర్పింపవలెను. (శ్రుతిని రాగములతో మేళవించి భ_క్తి 
యు క్షములగు రసవత్సదములను మనోహరము గ చాడుచుండ 
వలయును 22. పరిమళ దవ్యములు, పుష్పములు, నానావిధ సుగంధ 

మయములగు తై లములు, బహుఏధములగు ఫలములు సమకూర్చి దేవ 

స్థానము నలికి చల్లి స్వచ్చముగా నుంచవలెను. జలప్మాతములందు. 

బూర్జ ముగా జలము నింపవలయును. వ్య న్ర్రములను సుందరముగను 

నిర్మలముగను నుంచవలయును 28.24, 

సమ స్తవిషయములను గూర్చియు విచారించుచు సాధకుడు జాగ 

రూకతగనుండి యాలయమున శేతెంచు భ కలను గెరవింపవలయును, 

అదియే దాస్యభ_క్టియిక్క- సత్యస్థితి 25. మనుహ్యమాషత్రుని చిత్తము 

(పసన్నమగు విధమున స్తుతిని గరుణాపూరణములగు మాటలతో నుడువ 

వలెను 26, స_ష్తమమగు నీదాస్యభ క్తిని యథామతితో వివరించితిని. భగ 

'వంతునిపట్ల గావించినటులె సద్దురునిట్లగూడ ననన్వభ_క్రితో సేవ.గావింప 

వలను, (ప్రత్యతముగా 'సేవజేయుటకు సాధ్యము గానియెడల మానసిక 

పూజవలెనే య దాస్యభ క్రీనింగాడ మానసికముగాం చేయవచ్చును2/. 

ఎనిమిదవ సమాసము -- సఖ్యభ క్తి, 

(శోతలారా ! మోరలింతకుమున్ను _ దాస్యభ స్వరూపము 

నుత్పాహముతో నాలించితిరి. ఇడుపు సావధానమలిలో నెనిమిదవదియగు 

సఖ్యభ శ్రీని గూర్చి తెలుపుదును. వినం గోరెదను 1. పరమాత్ముని తనకుం 

'బరమమి[తునిగా నొనరించికొని యాతనిని _('బేమువలనను (బీతివలనను 

లోయజచికొనుటకే సఖ్యభ_క్తియని వేరు 2, పరమేశ్వరునకు సంతోషూ 
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వవహాములగు విషయములేవియో గుర్తించి వాని నానందముతో నొన 
ర్చుచు కీ భక్తీ భావము, భజనము, అధ్యాత్మనిరూసణము, భగ 
వరే స్యా భగవర్హుణ ర్త ర్తనము, (పేమగల భక్తులగానము బరమేశ్వరునకు 

షూవహముగాం గావించుచు నుండుటయే సఖ్యభ క్షీ ఓ పైని 
జేర్కొ-నిన వన్నింటిని (శ్రద్ధతో. గావింపవలెను, అందుచే భగవంతుని 
యెడల మనకును మనయెడల భగవంతునకును మనస్సు గలిసిపోవును. 

ఈ రూపముగ నుభయులకు సవాజముగా మైత్రి యేర్చడును. చాలును, 
ఇంక గావలసిన చెద్దియున్నది? ర పరమాత్ముని మె[తిని గడింపవలయు 

నన్న మనము మన సమ స్త సుఖములకును దిలాంజల్లీ, యొసంగవలెను, 

మజీయు స్వభావము? నో జ్ర జీవుడు తన పాణమును, శరీరమును గూడ భగ 
వదర్చణము గాపంపవలెను 6. సాధకుడా ! నీవు సఖ్యభ_ి డ్ర్ నభిమానించి 

యనుష్ట్రింప( దలంతువేని గృవాస్థసంకటములను దలంపక భగవంతుని దివ్య 

నామము చింతించుచుండుము. నిరూపషణము, కీర్తనము కథ వార్త 
మున్న గునవియెల్ల ఈశ్వరసంబంధముగా నుంచుము 7. జగదీశ్వరునితోం 
జెలిమిచేయుటలో నొకివేళ ఇష్టమ్మితులను ముఖ్య 'బాంధవులను కుటుంబ 

మును మజీయుం (బేమానుబంధులగు చుట్టపక్క-ములను నిడువవలసి 
వచ్చియెడల నేమియు నభ్యంతరము చేయకుము. క్రంతియగాక నీస సర్వస్వ 
మును సమర్చింపవలసివచ్చినను వెనుకాడకుము. చివరకు (బొణములు 

గూడ భగవ త్సీశ్యర్థమై విడువవలసి వచ్చినయెడల విశువుము ర, నీసర్వ 

స్వమును కోలుపోన వలసివచ్చినను నంగీకరింపుము. పరమాత్ముని మెటతి 
మాత్రము చెడసీయక హృదయమున (శ్రోమింపుము, భగవానుండె భక్తుని 
(ప్రాణము. ఆ ప్రాణమును రత్షచేయుటయే భో కుని క్ర రవము. ఇదియే 
పరమ పీతియొక్క- లక్షణము 9.10. బట్టి పరమ్మపీతియు మై|తీయు 
నీయెడ భగవంతునకు గలీోనని నిన్ను€ గాపాడవలసిన బాధ్యతయు 
(శ్రద్ధయు నేర్పడును. లామోగ్భృపహాములోం. దగులంబడిపోవనున్న పాండ 
వులను బిలద్వారమునుండి వెడలించి వారినెటుల నాదరభాోవముతో భాగ 
వంతుండు రట్నీంచెనో యెజుంగవా? 11. మి తరూపమునః బరమాత్యుని 
మనకడ నుంచుకొనయగిన తాళయ్యుజెవి మనయొద్దనేయున్న ది, ఎత్తై నస్థలము 
నకుం | క్రీందిభాగముననుండి ధ్వనిగావించీనయెడలం (బతిధ్వనీ కేరుగునటుల 
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మనము పరమాత్నునిపట్ల ననన్య'భావముంచినయెడల నాతండుగూడ సమ 

యమునకు (బసన్ను(డగును, ఒకవేళ మన మాతనియెడం బరాజ్బుఖుల 

మనయెడల నాతండుగూడ మనయెడం బరాజ్బుఖుండగును 1219. 

శ్లో, యే యథా మాం ప్రపద్యంతే తా౯ా త్రై న భజామ్యహం | 

ఎవంజెటుల భో _క్రీవహీంచునో అటులే పర మేశ్వరుండును వర్తించును. 

కావుననే దీనితాళపుంజెని మనయొద్దనే యున్నదని చెప్పితిని 14. ఒకవేళ 

మనమనస్సున కనుకూలముగా జరుగకపోయినచో నీశ్వరునెడం గల భ్ 

'నేమూ్మూతము తగ్జింపరాదు. అటులొనరించినయెడల నాపాపమంతయు మన 

తలపయింబడును 15. మేఘము చాతకమునకుం ([బసన్నము కాకపోయి 

నను చాతకము (ప్రయత్నమును మనోనిశ్చయమును వదలుటలేదు, 

చరద్రుయ సమయమున కుదయింపకపోయినను జకోర మాతనిపట్ల ననన్య 

భావమును వీడుచుటలేదు 16. భగవంతునియెడం గూడ సాధకుం డొబ్ల 

మెతిని నెలహొల్సి. వివేక యు కృమగు థై ర్భభావముతో మెలంగుచుండ 

వలయును. భగవంతునియెక మమత నెన్నంటికిని విడనాడంజనదు 17, 

ఛరడగు సాధకుడు భగవంతుని జెలికానిగాం దలంచుచు నంతతోం 

దృ వ్రిగాకున్నం దల్లిగను, దండ్రిగను, గురువుగన్కు విద్యగను, లమ్మీగను, 

ధనముగన్సు విత్తముగను, సర్వస్వముగను నెంచుచు నుండవలయును' 18. 

ఈశ్వరుండుతప్ప మూకింకొక దిక్కె-వ్వరును లేరనుమాట సర్వసాధారణముగ 

వమూానవులందణును ననునదియే. కాని యటులం బలుకువారి యాచరణము 

మొతము వ్యతిరేకముగా న్గుండును 19. లరింపంగోరువా "రెవ్వురును 

ఎటుల ఆచరణ మొకవిధముగా నంతరంగ మొకవిధముగా నుంచణహాడదు, 

దీనిని గపటమై'తి యందురు. మతిని గావింపం దలంచినయడల సత్య 

ముగు మెత్రియే గావింపవలయును, పరమేశ్వరుని దృఢముగా హృదయ 

వీళమునందు నెలకొల్బవలయును 20, తనకోరిక నెర వేరనిస్థితిలో* సీశ్వరుని 

మెడం (గోధభానము గలిగియుండుట సఖ్య క్రీ యనిపించుకొనదు 21, 

ఈశ్వరునియిచ్చ 'యెదియో  (గ్లహీంచి యదియొనరించుటయే మన 

కుచితవిధి. “కేవలము ఇద్భాకారణమున భగవంతుని నెన్నంటికిని విడువ 

రాదు 22, భగవానుని యిచ్భానునారముగా. (బవర్తించుచు నాత్వ 

జెద్దిగావంచిన దానిని శిరసావహించి పర్మగ్రహింపవ లెను, ఇందువలన సవాజ 
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ముగా నాతడు దయను జూపించును వికి, ఈశ్వరానుగ్రవాముముందుం 

దల్లిదయ యొకలెక్క-లోనిది గాదు, తల్లీయన్ననో విప త్తికాలము వచ్చి 

నపుడు బాలకుని జంపిగూడ 'వేయుచున్నది 24. కాని ఈశం్రరుం డెన్నం 
డును దనభ క్రుని జంపినటుల నెప్పుడును గనలేదు. వినలేదు. శరణాగతుని 
పట్ల సీశ్వరుడు వజపంజము వంటివాడు 25. పరమాత్ముండు భక్తుల 
యెడం బక్షపాతభావముగలవాండు. ఆతను పతితులను దరింపంజేయును, 

మణియు ననాథులకు సపోయకారియగును 26. ఆతండనాథులగు దీనజను 

. లనుగాపాడి సంకటములనుండి తొొలంగించుటకై యనేకావతారముల 

నెత్తుచున్నాండు. అంతస్సామీయగు నాపరమాత్శు(శు తొల్లి గజేంద్రుని 
గూడ నుద్ధరించినా(డు 27, ఈశ్వరుండు కృఎనిగరము కరుణామేఘము. 

ఆయన తనభ కుల నెన్నంటికని మజువజూలండు 28, భ ర్థుసిపె నెంత పేమ 

యుంచవలయునో పరమాత్ముడు బాగుగా చెబుంగును. కావున నాత 

నితో సఖ్యత్వము గావింపనలెను, ఈ కుటుంబసంబంధవముంతయు నొక 

మాయ, అంత్యమున కిది కొంచమేని యుపయోగపడనేరదు 29. ఈక 

రుని నిమి_త్తత్వమెన్నంటికిని విడిపోవునదికాదు. ఆయన్నవెేమ. శెన్నంటికిని 
భిన్నము కలుగనేరదు. శరణాగతునిపట్ల నాతండెప్పుడును నూవేత్ వహిం 
పడుకి0. కావున ముముతువగుమానను లీశ్వరునితో సఖ్యము గలిగియుండ 
వలయును. అతనితో. దన సుఖదుఃఖములను విన్న వించుకొొనవలయును. 
అదియే సఖ్య భో క్ లి]. శా స్ర్రములలోం బరమాత్ముండు, గురువు ఆను 

నీ యిరువురు సమానులని చెప్పబడెను, కావున బరమాత్డుని పయి 
నుంచినక్స్షై సద్దురుని పట్లగూడ మిత్రభావ ముంచవలెను క్రి2. 

అవా ట్రే _ జ 

తొమ్మిదవ సమాసము -- ఆత్మని వేదనభ క్రిం 

(శ్రోతల ౮౪|| సఖ్య్వభ క్రీ తరువాతది ఆత్మనివేదనభ క్స్. ఇంతకు 
మున్ను మోరు సఖ్యభ _క్రీనిగూర్చి సాకల్యముగా పింటిరిగావున 
నిపు డాత్శనివేదనభ క్రినిసార్చి సావకాశముగా వినంగోరదను 1, 

_ నవవిధభక్తులలో నాత్మనివేదనభ కి తొమ్మిదవది. దానిసరూప మిం 
స్పష్టముగా మోకు బోధించెదను 9. స్త్వయముగం దాను దనను బర 
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మాత్నున కర్పణజేసికొనుటయే అత్మనివేదనము. ఈ విషయము తత్త్వ 
వివరణము గానించుటవలన మోకు జక్క-గా బోధపడును కి, స్వయ 

ముగ దనకు భక్తుడనుటయు మజీయు విభ కడై యుండి యాశ్వరుని 

భజించుటయు నాత్మనివేదనభక్ర్ లకుణములు 4. లతణుండై.  యలకు 
ణుండగుటయు, జ్ఞానిమై యజ్ఞానియగుటయు, భక్రుండై విభ క్షుడగుటయు 

సీభ' క్రిలకుణములె 5. విభక్తుడు కానివాండే భక్తుడు, భక్తుడు కాని 
వాంజే విభ క్షుడు. ఈ విరోధభావమును గూర్చి సాక ల్యముగా విచారము 

గావింపని సాధకున శెన్న6టికీని సంతోషము లభింపనేరదు 6. ఈ విష 

యము సంపూర్షముగ విచారణ మొనరింపవలయును, ఈశ్వరుని గుర్తింప 

వలయును. అంతఃకరణమునందు స్వయముగం దనను వెదుకవలయును 7, 

త_త్తమును విచారించి నేను అనునదెన్గరు?)” అను విషయమును 
దృఢముగా తీర్మానించితిమేని నేను” అనునది యెచ్చటను లేదని విశ 

దము గాలలదు ర. త_ర్హ్యము త_త్ష్వములలోః గలిసిపోవ్రనని వివేకమువలన 
(గహించినపుడు నేను అనునది యింక నెక్క-డ మిగిలియుండును? ఇదియే 
అత్మనివేదనము* 9. ఇదియంతయు ద_త్వ్వరూపముగా భాసమగచున్నది, 
వివేకముతో6 గాంచినపిమ్మట నంతయును నిరసనమై పోవుచున్నది. (ప్రక 
తిని వేణుచేయుటవలన ఆత్మ నిలిచియుండును. అచ్చట నేను అనునది 
యొచ్చటనుండి వచ్చును? 10. ముఖ్యముగ బరమేశ్వరుం డొకండున్నాండు 
గదా! శెండవది జగ(ధూపమున (బకృతియున్నది. (మాయ (బహ్మము 

శెంథును నుండనేయుండెను) ఇక నీమధ్యకు నేను అను దొంగ నెచ్చటి 

నుండి కొనివచ్చితిరో తోంచకున్నది 11. 

ఇ్రదియంతయు నీవిధముగా సిద్ధాంత మైన వీమ్మటంగూడ నీ యసత్య 

'దేహముయొక్క- అహంతాత్వము. (నేననుభావముు మధ్యమునం దంటి 

* (ప్రకృతి నియమానుసారముగ పంచత త్వాత్మికమగు శరీరము పంచత త్ర రమా 
లలోం గలిసిపోయినచ్వుడు “నేను” ఆనున చెక్కొ_డ మిగిలియుండును?ి అనంగా మను 

జుండు దేనిని “నీను” అని చెప్పునో యది మిగిలియుండదు. కాని యీ ళరీరముయమొక్క_ 
యైదుక _త్తర్థములు ఒక్కటిగ నొక్కాటిగ శెదింటితో 6 గలిపిజేయుటతో నిశ శేషించి 

యుండునదేదియో యదియే అళ్మరూపనుగ్న చేను” అనునది. దీని నెజుంగుటరోః 

ఆత్మ నివేధననూ, 
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యుండును. కాని బాగుగా విచారించి చూచితిమేని 'యేవియును లేదని 

స్పష్టమగును 19, త _త్వవిచారముతోం జూచినమోందట నీ విడ బహ్మూలం 

డములు కేవలము తత్త్యరచనమని విశదపడగలదు. నానా పకారములగు 

వ్యక్తులు త త్వములతో రచింపయడిన విశ్వాకారమునందు వ్యాపించి 

యున్నవి 1కి. సావీశ్వము వలనం ద _త్వములు నిరసనవుగును. మజియు 

నాత్మానుభవమువలన సావీ,త్వుమేవియును మిగిలియుండదు. కావున 

ఆదియ ౦ దు ను అంతమునందును నున్నది యాత్మయే, అప్పూడు 

మజల “నేను” అనున 'బెచ్చటనుండి వచ్చునో? 14. * అత్మయనున 

దొక్క-టియే మైయున్నది. అది స్యానందము. మజియు అహామాత్ళా 

(అహం+- ఆత్మా అను వచన మొక్క-టి యున్నదికదా! మజల నచ్చట 

“నేను అను భిన్నత్వ మెక్కడనుండి శేషించినది? 15. ఉసోహూం 

వాంసిి (నేను "కేవలముగ ఆత్మనై_ యున్నాండను అను నీవాక రము 

నందుల యంతరార్థము (గహింపవలసియున్న ది. నేనే యాత్మరూపుండనని 

యాత్మవిచారము గావించుటచే మజుల నచ్చట నేను అనున "దెద్దియుం 

గలుగంబోదు 16. ఆత్మ నిర్షణము నిరంజనము నై యున్నది, కావున 

దానిఏిషయమున ననన్యతే గలిగియుండవలయును, అన్యము (ఇతర మ 

లేదు అని యనన్యపదమున కర్ణము. జక నచట “నేను” అను ననన్య 

మగునది యొచ్చటనుండి వచ్చినది? 17. ఆత్మ యడై (తము. అచట 

దై(తాదై ఏతము లేమియును లేవు. కావున నిశ నచ్చట నేను అను 

కల్పన 'మెచట నుండలగోలదు? 18, ఆత్మ, పూర్ణత్వముళో బరిపూర్ణ మై 
యున్నది. అచట గుణాగుణము లేవియును లేవు. ఆ నిఖిల నిర్దుణమునందు 
శళనేన్ర) అనున 'దెవ్వరు? అది యెక్క-డనుండి వచ్చినది? 19. త్వంపదము, 

తత్సదము, అసిపదముల భేదాభేదము నిరసనమై పోయినమిాందట (తత్వ 

* "నేను అనునది త త్ర (ములకు సాక్షీయైయున్నది. దీనిచే. “నేను” ఆనునది 

త _త్వములకం కు భిన్నమగు నొకపదారమ9 విదితమగుచున్నది. 'నాది యను (వక్య్వత 

(సమాణమావలన నే *-నేను* ఆనునది త త్వ్యమాకంకై వేరుగనున్నట్లు (ధువపడుచున్నది. 
మతియు నాత్మ (పతీతియైపోయినపిదప ఆనంగా “సర్వంఖల్నిదం (బహ్మాయను జూనము 
కలిగినపిమ్మట నిక (బత్యత(పమాణ "మెక్కాడనుండి -శేషించంగలదు? సోరాంళ 

మేమన ___ ఆద్యంత మలయం దాత్మ యొక్క. టియే యున్నది. “నేనని అనునది ధాని 
కంటు జీదొ యొక భిన్న పదార్థము గాదు, 
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మసి = అది నీవాయెయున్నా(డవు- అను ఈ మహావాక్ళము  సిద్దియెన 

మీదట) శుద్భబ్రహ్మాము శేషీంచియుండును. ఇశ నచ్చట నేన” 
అనున చెచ్చటనుండి వచ్చెను? 20. 

జీవాత్మ శివాత్మ యను పీ రెండుపాధులు నిరసించినపిమ్మ టగాని 

మొదట నీ రెండు నెచ్చటనుండివచ్చెనో బోధగాదు. స్వరూపమునందు 
దృఢమగు బుద్ది గలిగినపిమ్మట “నేను” అనున చేదియు నుండంబోదు 21. 

నేను అసత్యము. ఈశ్వరుడు సత్యము. ఈశ్వరుడు భక్తుడు నను నీ 
యుభయులు ననన్యులు. అనరా నీ యిరువురు నొకటయె యున్నారనుట. 

ఈ వచనమునందలి భెవము సామాన్యులగు జనులకు 'బెలియయోదు. 

అనుభవనీయు లెజుంగుదురు 22. ఆత్మనివేదనమన నిదియేసుడీ! ఇదియే 
జానులకు బాగుగాం 'జెలిసనినయంశము 28. పంచభూతములలో నాకాశము, 

"దేవతలలో జగల్సితయగు పరమాత్ను(డు నెటులేష్టులో యటులే నవ 

విధభ కలలో అఆత్మనివేదనభ క్రీ (రోష్రమైనది 24, తొమ్మిదవదియగు 
నీ యాత్శనివేదన భక్తీ లేని మానవున శెన్నంటికిని జననమరణములు 
తొలంగి పోంజూలవు, ఈ వచనము సత్యసిద్ధము. "కావున నిందు సందియము 

వలదు 25. 

ఈ నవవిధభ కుల నలవణచికొనిన మానవునకు సాయుజ్యము క్ 

లభించును. సాయుజ్యము _క్లీయన నేమియో మెఖుంగుదువా ? దానికిం 

గల్పాంతమునందుం౮హాడ నాశనములేదు 26, శేసీంచిన మూండంము కోల 
కును నాశనమున్నది. కాన సాయుజ్యము_కిమా(త్ర మచలమైనది. మూండు 
లోకములు నిర్యాణమై పోయినప్పుడు సై తము సాయుజ్యము_క్తి చెక్కు- 

చెదరక యథారూపముగ నుండును 27, నేనేకాదు వేదశాస్తాది సమస్త 
(గంథములు సైతము నాలుగుముక్తులు గలవని చెప్పుచునేయున్న వి. 

వానిలో మూండింటికి నాశనమున్నది, నాలుగవదియగు సాయుజ్యము కి 

యవినాశిగా ' నుండును 28, 'మొదటిముక్రీ సాలోక్యము ' (చేవ్రునితో 
సమానముగానుండుటు). "రెండవది సామిప్యము (బేవుని సమోాషమునం 
దుండుట్ర. మూండవము క్షి సారూప్యము (దేవుని సమానరూపము 
నొందుట). నాలుగవది సాయుజ్యము (జేవునితో లీనమయ్యెడుపదపు 29, 
ఈ నాలుగును మానవులకు సామాన్య ప్రయత్న ములచే లభింపంజూలవు, 
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భగవద్భుజనవలననే లభించును, కాన్రన భగవద్భుజన (పభావముంతేని 

పొగడగలను! కీ0. 
== = -వారా నానిన ని టిర్ప్య్యు 

-& - ఇఇ కల్ 

పదియవ సమాసము .. సృష్టివర్ణ నము, ము _క్రిచతుష్టయము. 

ఆదిబహ్మాము నిరాకారము. అందే పూర్ణ స్వరూపముతో నహాం 

కార ముత్పన్నమగుచున్నది, ఈ యవాంకారము సంచభూతములనును 

మూలమైయున్నది. దీనినిగూర్చిన వివారమంతయు సెనిమిదన దశకము 

నందు జేయంబడినది 1. ఆ యహాంకారము వాయురూపమై యున్నది, 

దానితరువాఃత తేజస్వ్వరూపము (అగ్నిస్వరూపము) గలదు. ఆ కేజము 

న "ధి *రముగా? జేసికొని జలము ఆవరణరూపముగ వ్యాపీంచియున్నది 2. 

ఆ జలావరణపు టాధారముతో నాదిశేషుం డీపృథ్యిని భరించియున్నా (డు, 
ఈ పృషాయంతయు  నేబదియారుకోట్ల “యోజనముల వి న్తీర్ష ముగా 
నున్నది 8. పృథ్విని ఏడుసముదము లావరించుకొనియున్నవి. పృథ్వి 
మధ్యమున మహా _త్సరమగు _మేరుసర్వతమున్నది. మరియు సీప్పథ్వికిం 

బరివారరూపులుగ అష్టదిక్పాలకులు దూరదూరముగ నొకొ-క్క-దిక్కు-.. 

నావరించుకొని యున్నారు 4. మహ_త్తరమగు నామేరుపర్వతము సువ,ర్థ 

మయము. ఈ భూమండలము దాని యాధారముననే కదలక నిలిచి 
యున్నది, 'మేరుపర్వతము ఎనుబదినాలుగు'వేల యోజనముల విశొలముగ 
నలర్గారుచుండును 5, దానింత్తు నిర్ణ యింప నెంతవానిశేని తరముగాదు. 
పదునాగులువేల 'యోజనములదనుక మేరుపర్యతము భూమిలోనికి. 
జొచ్చుకొని పోయియున్నది. దాని చుట్టు పక్క-లను లోకాలోక (చ్యక్రవాళ) 
పర్వత మావరించియున్నది 6, చక్రవాళపర్వతమున కావల హిమాలయ 
పర్వతముయున్నది. అచ్చటనే పాండవులందబు నిలువునీరై కరిగిపోయింరి. 
ధర్మునందనుండును తమాల నీలగ్మాతుండగు (శ్ర క్ర ఎ్రిమేడును మాత్రమే 
హిమాలయముదాటి ముందునకరిగిరి 7. హిమాలయముచేరుట కనువగు 
మార్షమేలేదు. మార్గమధ్యమున కీతలవాయు శేవనమున సుఖముగానున్న 
బలిసిన సర్పరాజము లాయా(ప్ర'చేశము లావరించుకొనియున్న వి. అవియుం 
జూచుటకు? పర్వతములవలెనే కనివించుచుండును ర, హివాలయమున 
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కావల బదరికాశమము బదరీనారాయణము అను తరాజము లున్నవి, 
నిర్యాణసమయమునందు మహాతపస్వులగు పుణ్యమూర్తులు "వా 

త్యాగము గావించుట కచటికి 'వెళ్ళుచుందురు 9. దానితరువాత బదరీ 

నాథము, కేదారనాథము అను రెండు. షతములున్నవి. ఈ రెండువ్నేత 
ములను బెద్దలు పిన్నలు దర్శించి వచ్చుచుందురు. ఈ (పదేశములన్ని యు 

గలిసి 'మేరుపర్యతమంత  వి_స్థృతిగలవి 10. మేరుపర్యతమునకుం బయి 
భాగమునందు మూడు మహోన్న తశిఖరములు గలవు. వానిపయిని బరి 

వారసహితులై (బవ్మా, విను మహేశ్వరులు నివసించుచుందురు 11. 
(బహ్మ నివసించు శృంగము స్వర్గ మయము. విన్హువు నివసించు శృంగము 

మరకతమణిమయము. శివుడు సివసించు శృంగము స్ఫృటిక మణిమయము. 

దీనినే, టై లాసముని "పెద్దలు చెప్పూచుందురు 12, వ్్ణువు నివసించు 

శృంగమునకు చై కుంకమనియు, నీ మూడింటి కావలనున్న లోకమునకు 

అమరావతి లేక వృం్యద్రలోకమనియు. బేరు 18. 

ఇంద్రలోకమునందు గణములు, గంధర్వులు, లోక'పాలురు, 

ముప్పదిమూండుకోటుల దేవతలు మున్నగువారలు నివసించుచున్నారు. 
అదేవిధముగం బదునాలుగు లోకములును మేరుపర్గతము నావరించు 

కొొనియున్న ని 14, స్వర్గ లోకమునందు. గాముభేనువులు మందలుమందలుగా 

నున్నవి. కల్పతరువులుగల వనములు తెక్క-కు మిక్కు-టముగా నున్నవి, 

అమృత సరోవరములు (ప్రతి 'ప్రదేశమునందును నలరారుచున్నవి 15, 
చింతావుణులు, పరుసవేదిగనులు నట లెక్కకు మించి కలవు. ఇంతయీల, 

అచటి నేలయంతయు స్వర్ణ మయము 16. ఆ లోకమునందంతటను బరమ 

రమణీయమ నయనానందకరము నగు(ప్రకాశము వ్యావించియున్నది. అచట 
గల నవరత్న మయములగు పొపాణములకు లెక్క-యేలేదు. అచటివార ' 
లగు 'వేల్పులందణును నిరంతర మానందవారాశి నోలలాడుచుందురు 17. 

అచ్చటనున్న వేలుపులందణుకు నాహారము అమృతము. దివ్యసౌగంధికము 

లాలోకమున 'వెదకికొనవలసిన పనియే లేదు. దివ్యకుసుముము లెప్పుడును 
ఏకసించి హృదయానందక రముగా నుండును, అ ప విధనాయకులును 

గంధర్వులును మందాకినీ సికతాతలమున నిరంతరము గానముచేయుచు 

ఏిహారించుచుందురు 18, అఛటనున్న వారలందణు నిరంతరము యౌొనను 
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లుగానుందురు. స్వర్లవాసులకు ఆధివ్యాధు లుండనేయుండనవు, వొ ర్ వెన్ను 
గాస్కి మరణముగాని వారలశెన్నంటికిని రాజూలదు 19. స్వర్ల్షమునండాుం 
గలవానిలో నొకజానికంకొ నొకటి సుందరమైనది. ఒకటికంకు మజిరమొకొ ఈ 
చతురమెనది. అచట వసించువారలందజును గొప్ప ధీరమూర్తు లయ 
ఆదారస్వభానులున్కు ళూరవతంసులు నై యున్నారు 20. స్వర్ణనాసుల 
చేవాములు మెటుఫు తీగొలవలె జ్యోతిస్థరాపములై యున్నవి. ఆ “ఈల 
కీ_రికిని యశమునకున్కు బరా క్రమమునకును మేరయేలేదు 21. స్వర్లణభుమన 
మెటులుండునో మికు సంగహముగాం 'జెలివినాండను. అది చేనతేలకు 
నివాసస్థానము. దానిమహిమ యెంతవర్ధి ంచినను దక్కువయే గావ్రున 
విరమించుచున్నాండను 22, 

భూలోకవానులగు మానవులు నిష్క_ల్మషమగు భ డిభావముజోో 
నే "దేవతను భజించెదరో యా 'జేవతసన్ని భానమునందు సాలోక్యయు క్షి 
ననుభవింతురు వికి, 'భ కులు తాము ధ్యానించు చేవతలుండు లోకములో 
నున్నచో సాలోక్యము_క్రి నొందిరనియు,  సమాపముననున్న చో సావిధాకు 
ముకి నొందిరనియు 'దేవతాస్వరూపముతో నున్న చో సారూప్యము క్ష్ 
నొందిరనియుం చెప్పుదురు 24, సారూప్యము _కీయందు' (బాణికి చేమ 
రూపముకలుగును, కాని (్రవత్సలాంఛనము, కౌస్తుభమణ్కి అత్మ 
మున్నగునవి వానికి లభింపవు. ఇదియే సారూప్యము క్రీ లవణము. 25, 
సుకృతసంచయ మెంతదనుకనుండునో యంతదనుకం (చాతిలో 
మొ మూండుము కుల ననుభవించుచుండును, అది సమా _పీమయమనంతన 
(ప్రాణిలోకమంతయు. దమదమ తావులకుం (దోసివేయయడును. చేవత అలు 
మాత్రము యథావిధముగాం దమ లోకమునందే యుందురు 96. కావున 
నీ మూండముక్తులు నశించునవియని 'చెస్పవచు ఎను నాలుగవదియయగాకు 

గ సాయుజ్యము ల్స్ యట్టదికాదు. అడి నిరంతర మనినాశిగానుండును 2. 
" కల్పాంతమునందు (బ్రహ్మము నశించును, మేరుపర్వతముతోం౭జు "టూ 

భూలోకమంతయు భస్మమైపోవును. ఆ సమయమున 'జేవతతే నశింతుదరవ. 
కావున బయినిలేర్కొ-నిన నమూ ండువిధములము కు లెటుల నిలువగలవు ౪ 
28. అప్పూడు ముఖ్యముగా నాశనమొందక నిలిచియుండునది కేవల 
నిర్ణుణపరమాత్శ యొక్క-టిమ్మాతమేసుమా ! కావున నిర్గుణ బహ్మమయును 
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గూర్చిన భ కియుక్క-టియే స్థిరమైనది. అదియే సాయుజ్యము క్రి 29. 

నిర్దుణమునం దనన్యత నొందుటవలన సాయుజ్యము_క్టీ లభించును. నిర్లు 

అమునందు. గలిసిపోవుటను, తదాకారము నొందుటను సాయుజ్యము క్స్ 

యని చెప్పుదురు 80. సగుణభ కిక జలనముగలదు. నిర్దుణభ_క్తీ యచల 

మైనది (స్థిరమైనది). _ఇవియన్నియు సద్దురుశరణ్యములోని కరిగినచో 

విశదమగును కి1. అ 

నాలుగ వదళక ము సమాప్తము. 

న 

స్వ. 
Pre 



PU SP 

ఇవవ దశకము. 
* 

మొదటి సమాసము - ురునిశ్చయము. 

సద్దురుసేవ లేనిది మోవములేదు, 

ఓ పరమపురుపా! ఆక్మారామా! పూర్ణ కమా! సద్దురూ! మాకు 

జయమగుగాక. జయమగుగాక. మోమహా _క్హ్ల్యము వర్ణ ంపనాతర మఘుగాదు1. 

' గురువర్యా! మ యన్యుగహ మున్న ంతమా।త్రమున సచ్చిష్యులకు వేదముల 

కగమ్యమును శబ్బముల కందనిదియునగు (బహ్మాము సాధ్యమగు-చచున్న ది 2 

అంతియగాక యోగులగువారలకుగూాడ ముఖ్య రవాస్యముగానున్న 

దియ్యు శంకరునకు ముఖ్యప్మి శామముగ నలరారునదియుం బర మగుహ్యూ 

మును అగాధమునునగు (బహ్మము మోొ యనుగహామువలనం (బాణి 

(జీవుడు స్వాయముగం దానె యగుచున్నాండు. (ఈ దు_స్తర సంసారము 

నుండి విము క్షు డగుచున్నాండని భావము 8_4. 

గురువతంసా! ఇపుడు మొ యనుగవామువలననె (శ్రోతలకు గురు 

ఫీవం లకుణముల నెతింగించ్చునున్నా (డను, ఏని ననుసరించి మచూయోస కీ 

గల (శ్రోతలు సద్దురుని శరణ్యములోని కరుగుట కర్తవ్యము 5. వా_స్ట 

వమునకు సమస్త వర ములవారికి (_బౌవ్మాణుండె (బ్రవ్మాజ్ఞానిమై 

(బాహ్మణు' డనిపించుక్ న్న వాండెె గురువై యున్నాండు '(వక్షానాం 

(ఛాహ్మణో గురుఇ. కావున మోయోస క్తిగలవాయ డనన్య ఫావముతో 

నాతని సన్నిధి కరుగవలెను 6, (టహ్మాజ్ఞానులై (బాహ్మాణు లనిపించుకొను 

వారి కొజుకె స్షయముగా (ప్రైమన్నారాయణమూా రి యనవతారమె త్తే ను, 

మణటీయు wy మహోవిష్ణువె నిరంతరమును (/వత్సలాం శ నము 

(భృగుమహర్షి చేం దన్నంబడిన తన్ను గురుతు సాదరము౫ దన వే 

రురమున దాల్చినాండు. ప్రక నితరుల లెక్క- యేమి? 7. బాహ్మూణుల వచ 

నములచేతను (భాహ్మణుల మం్యత్రములచేతను ళూద్రాదులు బ్రాహ్మణు 

లగుచున్నారు. వేయెల, ధాతుపాపొణములయందుసై తము (బాహా శై 
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మం(త్రప్రభావముచే దేవత మేతెంచుచున్నది 8, యజ్ఞోపవీతములేని 
“యూతండు నిస్సండేవాముగా ఛ్యూదుండె, యజ్ఞి సవీత సంస్కారముచే 

"ండవజన్నము కలుగుచున్నది. నాండుమొదలుకొని ద్విజుండని చెప్పు 

చుందురు 9. వేదములుసై తము (బావ్మాణుడు సమస్త వర్ణములవారి 

కీని బూజ్యా(డని చెప్పుచున్నవి. ఈ యంశము నందటు నభిమానభావ 

ముతో గనునించుచునేయున్నా రు. 'వేదవిరుద్ద విషయములు భగవంతున 
కోప్రియములు గావున వానితో మనశేమిపని? 10. యోగము యాగము, 
నతము, దానము, తీర్థము మున్నగు కర్మయోగాంగములలో 'నేదియుం 
(బాహ్మణుడు లేనిది చజివేజజాలదు 11. (బాహ్మాణుడు (ప్రత్వత 

ముగా 'వేదస్వరూపుండు. అంతియగాదు ఖభగవ౦తుండుగూడ 

నై యున్నా(డు. విప్రవాక్యమువలనం గోరికలు ఫలించును 12, (బ్రాహ్మణ 

పూజనమువలన నృ్తి పవ్మితమగును. చిత్తము భగవంతునీయందు 
లగ్నమును,  ప్రాణు లు_త్తమగతులను (బ్రావ్మాణుల తీర్థమువలననే 
వడయుచున్నారు 18, అన్యజాతులను విడిచి (బ్రాహ్మణులకు సంతర్ప 

కలు భోజనములు 'చేయించుటగూాడ (ఛావ్మాణ పూజనమే. భగ 

వంతుడు భావమున కాశలినొనియున్నాండు. ఆయన జాతులను కుల 

ములను జూడు 14. (బ్రాహ్మణునకు గొప్పడదేవతలుగూడ నమస్య- ' 

రించుచున్నారు. ఇత సామాన్య మానన్రనిసంగతి 'చెప్పవలసినదేమున్న ది? 

"వీని కాలముననో (బాహ్మణుం. డెంత మూఢమతిమై యున్నను నాతండె 

జగమునందంతటను వందనార్ద్రు (డై యున్నాండు 15. అంత్యజుండు గొప్ప 

శబ్బజ్ఞునిమైయున్న చో వానిని గై గొని చేయవలసిన దేమున్నది? (బ్రావ్మా 

ణునివద్దం గూర్చుండంబెట్టి వాని నేమేని పూజింపలలమా? 16. లోక 

మునకుగాని మతేమునకుయగాని విరుదముగా నెయ్నెుదియేని గావించిన 

ఇుడల దానిని 'వేదముసై తము పరిహాసము చేయును. వేదదూప్యుమగు 

కార్యమాచరించినవానిని పాషండుండని చెప్పుదురు 17. పరమాత్ముని 

ఛ' కలగుభారలకు (బాహ్మాణులపయి విశ్వాసము సహాజముగనే యున్నది, 

('బాహ్మాణునిం బూజించి యనేకులు పష్మతులై ర 18, ('బావహ్మాణసేవ 

వలన డేవాధిదేనుడగు పరమాత్ముడు లభించుచుండ నిశ సద్దురునితో 

'నేవిపని? యని యొకవేశ (శ్రోతలు 'ప్రన్నింతురెమో! అది సరిగాదు, 
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సద్దురుడు లేనిది (బ్రహ్మజ్ఞాన మెన్న (టికీని గలుగయాలదు] 9. సభర్మముల 

చషమను స్వకర్శములయందును బ్రాహ్మణుడు పూజ్యుడు. "కాని 

జ్ఞానముమాపత్రము సద్గురుడు లేనిది కలుగ(జాలదు. (బవ్మాజ్జ్ఞునము 

కలుగనిది జననమరణ దుఃఖము నశింపదు 20. కావున జ్ఞానము బేడ 

ట్ సద్దుకుని యనుగ్రహ మావోస్టము.. సద్దురుని యనుగ్రహము అవ 
లంబనముగా లేకున్న యెడల నజ్జానులగు మూనవులు సంసార [పనాహము 

నందుం బడి కొట్టుకొనిపోవుదురు 21. జ్ఞానరహితముగం జేయంబడు కర్మ 

మంతయు జన్మ కారణనుగను. కావు జ్ఞానమార్జి ంచి జన్నరాహీత్యేము 

గావించుకొనుటకు సద్దురు చరణములను “ దృఢభొవముతో? బట్టుకొన 

వలయునని చెప్పితిని 29, పరమాత్ముని దిన్వరూప పమును సందర్శింపం 

గోరికగలవాడు సత్సంగ మొనరింపవలయును. ఏలయన సత్సంగము 

లేనియెడల దేవాధిదేన్రడు((బహ్మము) లభింపంజాలండు 2కి, అయ్యయ్యో! 

అజ్ఞానులగు పురుషు లీరవహాస్యము .నెజుంగక సద్దురు నాశ్రయింపంబోక 

_నానావిధములగు సాధనాంతరములలో మగ్నులై పీయసచుందురు. సద్దురు 

కృహలేని చాప పరిశ్రమయంతయు వ్యర్థమైపోవును ఏఓ కా శ్రికస్నానము, 
మాఘస్నా నము, [వతములు, ఉద్యాపనముల్సు దానములు, గోరాంజ 

' నములు (ఈశ్యరప్రీతికై "చేవామునిండ వాతలు బెట్టుకొనుట్క, ధూమ 
పానము (తల కిందుగా (వేలాడుచు. బొగబీల్సి చేయు! పస్స్సు, పంచాన్నీ 

మధ్యనుండుట మున్నగు సాధనములు కొొందటు గావించుచుందురు 25, 

కొందజు (ప్రజలు వారికథలు, పురాణశ్రవణములు, అధ్యాత్మ నిభూపణము 

లు మిగుల నాదరభావముతో 6 గావింతురు, మజియు మిగుల (శ్రమపడి 

యగమ్యములగు పుణ్య “ర 9రములకు యా(తార్గముగా చేగుదురు 26, 

నిర్మలాభావముతో చవతార నము, స్నానము, సంధ్య, దర్శ్భాసనము, 

తిలకము మాల గోపీచందనము, (ముట్ 'ధ “రణము మున్నగునవి 

యన్నియు. గొందజు నిర్వహింతురు 27, అర్థ రిసొతములు, సంపుటము 

లు, గోకర్ణ పొత్రములు, మంత్ర యం(త్రసంబంధమగు తామప్మాతములు, 

నానావిధపాతములు సమకూర్చి కొందు భగవత్ప్చూజనము నొన _ర్లురు2రి. 

గణగణమని పూజాసమయమున గంట వాయింతురు, సో తములు, స్తవ 

ములు స్తుతులు ఆసనములు ముద్రలు, ధ్యానములు, నమస్కఆ-ర 



గరునీళ్చయము 14 

ములు (ప్రదథీణములు మున్నగువానిని నన్ని టినిగాడం గావింతురు 29. 
పుష్ప నారిశేశాదులను సమర్పించి పంచాయతనపూజయు మ్భృ త్రికతో 

లతీలకొొలంది లింగములను గావించి వానిపూజయు సాంగోపాంగముగాం 
జేయుదురు కి0, మజీయు నియమ నిస్థావంతులై కష్టములకు సహించి 
యుపవాసాది కర్మములను నొన్నర్హురు. కాని వారలీకర్మములయొక్క- 
ఫలమునుమ్నాత్రమే పొందెదరు. మర్మముమా(తము [గహంచుటలేదు 81. 
హృదయమునందు ఫలాశ నుంచుకొని ఫొందజు యజ యాగాదులు 

గావించుచున్నారు.  ఇవియన్నియు ముందుజన్నమున ఫలముల నొందు 
టకై. బయానాను (క్రయ నిర్ణారణమైనపిమ్ముట నిశ్చయ్యార్థక ముగ ముందు 

గ్"ంతయిచ్చుసామ్ముు) పుచ్చుకొనుట వంటిని కివి, ౫౧ “పర్మిశ్రమము 

లొనరించి పదునాలుగు విద్యల నభ ్థిసింతురు, వారలకావిద్యల సహాయ 

మున సమస్త సిద్ధులును ఫలించును. అయినను సద్దురు కృపలేనిది వారికి 
సత్యమగు హితము ఎన్నటికిని లుగంబోదు. అంతియగాదు. వార 

లకు యమపురమునం దనుభవింపవలసిన యనర్థములలో నొకళ్క-టియుం 

వొలంగదు కికి...క84. వేయేల, మానవునకు జ్ఞానప్రా ప్తి కలుగనంతవజకు 
జననవురణములు నశింపవసి రూఢిగా నమ్మువలయును. గురుకృప లేని 

వారల అధోగతియు గర్భువాసము తొలంగిపోవజాలదు త్. (బ్రహ్మ 

జ్ఞానము సమకూరనంత వణుకు ధ్యానము, ధారణము, ముద్ర ఆసనము, 

భి క్కి భావము, భజనము మున్న గునవియన్ని ము ఫలమునీయక యటులే 

యుండును తి6, సదురుని క్ర ఫసాభాగ్యుమును బడయక యితర సాధన 

ములతో మునింగి _లుచున్నవాండు, (గుడ్డివాడు (తోవదెలియక కంద 
కోములోనో గోతిలోనో కూలినటులం బడిపోవును 8. గుప్తమగు 

(ద్రవ్యమును రక్నాది ఖనిజములను అంజనము 'వేసికొనినచోం గనిపెట్ట 

గలుగునట్లు సద్దురువాక్యముతో జ్ఞానము (ప్రకాళమొందును శిరి సద్దు 
రుండు 'లేనివాని జన్మము నిష్ఫలము. సద్గురుడు 'లేనియడల నంతయు 

దుఃఖమయమే. సద్దురుఃడు లేనివాని కెన్నంటికిసి సంసారవ్యథ నివృ్తి 

కాజాలదు కీ9. సద్దురుని యను[గవామువలననే పరమకారుణికుడగః 

సీశ్వరుండు |ప్రసన్ను (డగును. అంతియగాక యపారమగు సంసార దుఃఖము 

గూడ నాశనమగును 40. మనమేకాదుసువూ! పూర్వకాలమున మహా 
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తులు, సాధువులు తపస్సులు (బవహ్మార్టులు అనిపించుకొన్న పుణ్యా 

త్ములుకూడ సద్దురుని నేవచేతనే జ్ఞానపజ్ఞాన విబారణములు బడయం 

గలి౫రి 41. మహారాజగు (శ్రీ/రామచర్మదమూ ర్రియు మహాయోగియగు 

(ఎ) కృష్ణమూర్తియు. గురుభజనమునం 'దెతయో తత్పరభావము గల 

వారై యుండిరి. సిద్దులు, సాధువులు, మహాత్ములు నగువారలు పలువురు 

గురుసేవగావించి ధన్యులై ర 42. 'వేయినుడువులెందులకు ? సకలసృష్టిని 

నడపెడు (బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరాదులుమై తము సద్దురుచరణసేన నిరం 

తరము గానించుచునుందురు. సద్దురుని యెదుట నీ (తిమూర్తులకుంహాడ 

మహ_త్త్వము లేదు 4కి. మోమవాంఛగల్ల వ్లూనన్నథు_ సద్లురుని వెదుక 

వలయును, సద్దురుండు లేనివానికి మె మోకమెన్న టికి లభింప౭లలమ 44, 

సద్గురుడు సాధారడులన సతర 'గుఠువులవలె నుండు, వలయన, అతని 
కృపవలన శుద్ధ్యానము శిష్యుని హృదయమున (బకాళించును 45. రాం 

బోవు సమాసమునందు సద్దురుని లతేణము లేవియో సాకల్యముగాం జెప్ప 

బోవు చున్నా (డను. శ్రోతలు ధ్యానపూ రక ముగా వినియదరుగాక్ర 46. 

శే. a) 

రండవ సమాసము -- సద్దురుని లక్షణములు. 

సామాన్యముగా జనులు గొప్పగొప్ప మహ _త్వేములను జూ'పెడు 

వారలను గురువులని నుడివెదరు, కాని యట్టివార లెన్నంటికిని మోతు, 

(ప్రదాతేలగు సద్దురువులు గాజూలరు 1. సభాసమ్మోహన మంత్రములు, 

గారడివిద్య, భూత వై ద్యము, బవూాువధములగు అసంభవ చమత్కార 

ములును నేర్పి సంతోషమును గలుగంజేయునారును 2 కొషధపయో 
గము, అసెయనిక సమ్మేళనము, కనుకట్టు శేవల దృష్టిచేం గోరిన 

వస్తువులను దాత్కా-లముననే సమకూర్చు కౌశలము నేర్చనారును కి, 

సాహిత్యము, సంగీతము, రాగజ్ఞానము, గీతములు, నృత్యము, తానమాన 

ములు నేర్పువారును నొకవిధవుగు గురువులు 4, పంచాత్షరీవిద్యయు 

నానావిధములగు భూత్యప్రయోగ మంత్రములు కుక్నీంభరవృ త్తికి అను 
వగు విద్యలు క్క, జాతి కనుకాలమగు వ్యాపారము నేర్చి మానవుని 

దన పొట్ట దాను బోసికొనుటకుణాని నాలుగుడబ్బులు గడించుటకుంగాని 
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నేర్చవారుగూడ గురువులే. కాని వా_స్థవమునకుం జూచినచో వార 

లెన్నంటికిని సద్గురువులు కాయజాలరు 6. సత్యము ఏిశారించినచోం దల్లీ 

దండులుగూడ గురువులే. భవసాగరమునుండి యుద్దరించు సద్గురువు ఏీరిరు 

వురుగాక 'వేజుగనున్నాండు 7, గాయ తీమంత్రము నుపదేశము జేయు 

వాండుగూడ యథార్థమునకు గురువే. భవసాగరము దాటుట కనువగు 

జ్ఞానము నుపదేశించిన సద్దురుండు వేజుగానున్నా(డు 68. (బహాజ్ఞానము 

నుపజేశించి అజ్ఞానమును నిరసింపంచేసి జీవశివుల కైక్యము. గావించు 

వాండును జీవత్వ ీవత్వ కారణములవలన ఈకశ్ళరునియందును భ కుని 

యందును గలిగిన భిన్న తమును దొలణగించువాండును (పరమేశ్వరుని 

భక్తుని నేకముబేయువాండు) మాతమె సద్గురుడు 9-10. భవభ్యయ 

రూూపియగు' శార్జూలము సంచవిషయ రూపమగు దుముకులు దుముకుచు 

జీవరూపియగు దూడను . ఈశ్వరరూపియగు నావునుండి లాగుచున్న ది. 

ఆసమయమున 'నెవ్వండు జ్ఞానరూపమగు ఖడ్గముతో నాశార్దూలమును = 

ఖండించి దూడను గాపాడి మరల నావుతోం గలిపివేయునో  (జీవునకును 

వీవునకును నైైక్యము గావించునో) యాతండే _సద్గురుతు 11. మాయా 

జూలములలోంబడి సంసారదుఃఖములతో ( బరితపించు (పాణులను ము కులం 

గానించునాతండును 12, వాసనారూపమగు నదీపంకమునందు దిగబడి 

భయపడుచున్న 1పాణికడకరిగి దరిజేర్చువాండును. 1కి, విజ్ఞానమును 

(బసొదించి గర్భువాససంబంధ్లమగు వముపాసంకటములను వారించి యి 

బంధములను శృంఖలములను | దెంచివేయునాతండును 14, తన యుపదేశ 

(పభావమునే నాత్మదర్శనము శి ష్యు న కు నను గహించువా(డును, 

అనాథులపాలిటికి రకుకుడుగ నుండునాతండును సద్దురుఃడు 15. వకబేనీ 

యుండగు (అంశరూపుండగ్సు జీవుని (పత్యతుబవ్మాముగా। 'జేయువాండును, 

ఉపచేశమా(తమున సంసారసంబంధమగు సమ _స్నశమలను దూరముచేయు 

వాడును 16, వేదములలోని గూఢత_త్త్వమును శిష్యుని పృాదయమునం 

దంకితము గావించువాడును సర్గురుండు 17.  చేదములయొక్కయి, , 

శా స్త్రములయిొక్క-యు, మహానుభావులయొకథాయు. ననుభవమొక్క- 

టియే, ఆ యనుభవమే సద్దురురూపము 6. సద్దురుడు సంజేవాములను 

మొదలంట సాశనముగానించును. స్వధర్మము నాదరపూర్వక ముగా (బతి 
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పాలనముచేయును. "వేదవిరుదములగు నన్యవిషయ ములను గంరువముా ర్హి 

యెన్న (టికి దరికి. చేరసీయ(డు 19. తన చి _త్తవృ త్తి ననుసరించి నడచు 

వాండు (తన మనస్సును జయింపలేని యాతండును ఎన్న 6టిక్ని సద్గురువు 

కాడు, వాండొకవిధమదు బిచ్చగాడు. లోభమునకు లోనై శిష్యుల 

వెంట దిరుగు సాషగహమని వానిని చెప్పవచ్చును 20. శిష్యులను 

సాధనములలోం (బవేశబెట్టక్క యిర్యదియదమనము 'జేయింపక్క తనపని 

తాను జూచుకొను కపటగురువులు గవ్వకు మువ్వురు దొరకినను 

బరి గహింపరాదు 21, జ్ఞానము కొజుకై శిష్యునకు బోధచేయు 

వాడును అవిద్యను మొదలంట నాశనము చేయువా(డును, ఇంద్రియ 

దమనము గావించువా(డును సద్దురుడని (గహీంపుము 22, శేవలము 
(ద్రవ్యముకొజకుం దనను శిష్యునకు వికయించుకొనినవాండునుు దురాశా 

బద్ధుడై శిష్యులకడ దీనరూపముతో నన్ముగ హోర్థియై యుండువాండును 

గురువుగాయడ ౨కి, పాపదాయకమగు కామమునకు బడ్డుంతై. వర్తించు 
వా(డును, శిష్యుని మనస్సుననుసరించి నడచుచు నాతని దృ_ప్తిసరచుటరమీ 
తన క _రృవ్యముగా _ భావించువాండును, శిష్యునికడ నణంగిమణంగి 

(పవ ర్రించునాతండును గురునుగాడు. వాడు మహాధవమూధముండు 

దొంగ మోసగాడు, పాప్కి (ద్రవ $ వ్య సనియ ని చెప్పదగిన 

వాండు 24.25, దుంజఎ-రియగు. వైద్యుండు రోగి మనస్సు 

ననుసరించి వర్తించుచు వాని సర్వస్వము హరించుటయేగాక యంత 
మున దయ్యమై నానిప్రాణములనుగూడం గై కొనునట్లు (ద్రవ్యవ్యసనశీలుం 
డగు పాపిస్టిగురువు శిష్యుని గోరువంకదువ్వులు దువ్వి వానినింకను సంసార 

బంధనములలో. బడోవేయును, పరమాత్మునితోం గలియనీయండం, ఇట్టి 

గురుని పరిచయము వలదు. అపాయకరము 26.27, 

శుద్ధబహ్మాజ్ఞానిమైయుండియుం గర్భ్శయోగిగా (సత్క-ర్మము లాచ 
రించువాండుగు నుండువాడే నద్దురుడు. అతండే శిష్యునకు సరనూగ' 
దర్శనము గాపింపం దగినవాండు 28, బాహ్మాడంబరములను జాప్రుటకు 

జెఏలో నేదియో మంతమునూదుటకుం దగిన మిడిమిడిజానముగలవాండు 

పాపిష్టీగురును. వాయ పరమాత్మునకు విరుద్ధుండంు 29. గురు ప్రతీతి 
శా వ్ర ప్రతీతి అత్మప్రతీతియను నీమూండింటి యనన్యత యెవనియనుభవ 
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మునకు వచ్చియున్నదో (గురునిభాషణము, శా స్త్రవాక్యము, స్వానుభ 

వము అనువాని సహాయమున ఒకే విషయము (గహించెనో) యతంటే 
సద్గురుమూ ర్తి. మోక్షము నవేశీంచువార లిట్టి సద్దురుని సన్ని ధిలోని"కె 
పఫోవలయును శి0, అగదై (తనిరాపణము గావించుటలో నగాధవ_క్షగా 

నుండి విషయలోలత్వమునం జక్కు-కొని చెడిపోయిన గురునివలన సాధకున 

కన్న (టికిని శుభము కలుగ(జాలదు కీ1. అనుభవజన్యమును, నిశ్చయా 

త్మికమును నగు నిర్శలజ్ఞానము లేకపోవుటచే న్మేపసంగమువచ్చిన నా(ప్రసం 
గమున కనుకూలముగాం: గొంచముకొంచము 'చెప్పనేర్చిన వేషధారియగు 
వంచకు డెన్నంటికిని గురువుకాండు తివి, అభ్యాత్మనిరాపణము గావించు 

నపుడు సామర్ల ర్ధ్వసిద్ధుల విషయమువచ్చినయెడల హృదయమున దురాశ 

గలవాడును బహువిధములగు చమత్కారస్థితిగతులలోం జంచల 

పృాదయుండై. వర్తించువాండును, మత్సరోకారణమునోపూ పూర్వకాలమునం 

దీశ్వరునితో సమానమగు సామర్థ్యముగలిగిన  విరక్తుల్కు భక్తులు 

జ్ఞానులు గతించిరి. వారిసామర్థ్య మెక్క-డ? మన యీ వ్యర్థజ్ఞానమెక్క-డ? 

మాయందుంహాడ నట్టి సామర్థ్యమున్న చో చాగుండునుగదా”” యని 
హృదయమున లోభ పేరితు(డై తలంచువాండును సద్దురుడుకాండుకిలి-85, 
ఎప్పుడు దురాశ పూ _ర్థీిగానించిపోయినదోఅపుడే యవాశ్వరుండులభించును. 

. దురాశలకు లోనై యుండువారలు శ్యుదులు, కాముకులు శబ్దక్టాతలు 

నై యున్నారు. అంతియగాని వారు సద్దురువులు కా(బోరు, సత్య 

మిద్దియే క్ర6.  దురాళయు6 గామ్యనాంఛయు' బలువురు జ్ఞానులను 

మోసగించి నవింపంజేసెను. పాపము! కొందు మూర్జులు కామ్నములను 

గోరుచునే మరణించిరి 87. కామ్యవాంఛ హృదయమున రవ్వంతయే 
నియు లేనివాండును తనమతము నమీయముగా నలౌకికముగాం (బతిష్టిం 
చినవాండును నగు సాధుమూర్తియెన సద్గురు డెచటనో 'వేజుగా 

నున్నా(డు 88, ఆత్మరూపమగు ధనమన్న నో అందజికిని నకుయముగా 
నున్నది, (అందజికడనున్న ఆత్మయు నమీయమేే కాని శరీరముమిోంది 
మమత్వము ఏ్డిపోవదు. ఈ కారణముననే యాశ్వరమార్షము నందణును 

మణచిపోవుచున్నారు 89, సామర్థ్యము సిద్ధి (ప్రాప ప్టమైనంతన "దేవా 

మహ లే మధిక మైనదని సామాన్యజనులు భానించుచున్నా రు, ఈకారణ 
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ముననే 'దేహబుద్ధియొక్క-. యభివూనము మజింత యభివృద్ధి నొందు 

చున్నది 40. అకు యసుఖమువాట తలొపెట్టక వ్యర్ణమగు సామర్గ రము 

కొఆకుం (బాకులాడువాండు మూర్దు(డు, ఏలయన, కామ్య వాంఛకు 

సమానమగు దుఃఖమో| ప్రపంచమున వేత్ొకటిలేదు 41. _'కామ్యములకు 

వశులై యున్న యిీశ్వరభ_క్రి రహితులు నానావిధములగు యాతనల 

ననుభవించి కడకథోగతి నొందుదురు 42. శరీరము నఖించుటతోడనే సావు 

ర స్రముగూడం దొలంగిపోవును, మజేయు నంత్యకాలమునందు మనుజుడు 

కామ్య వాంఛలకతన సీశ్వరునిచే వంచితుండగును 4కి. కావున నిష్కూ-ముం 

డును దృఢబుద్ధిశాలీయు నై నవాణో సద్దురుఃడు, అతండే తనశిష్యులను 

భవసాగరమునుండి దరిజేద్చను 44. "మొదట విమలమగు విజ్ఞానము నిశ్చ 

యాత్మికమగు సమాధానము స్వరాపస్థితియు యోగ్యముగానున్న వాండే 

సద్దురుండు. ఇవియే సద్దురుని ముఖ్యలకేణములు 45. ఇంతియగాక సద్దు. 

రునియందుం |బ్రబలమగు వై రాగ్యము, ఉదాసవృత్తి ('జేనీకిదగులమి) 
యుంగూడ నుండవలయును. మజీయు నాతడు స్వధర్మాచరణమునందు 

విశేషించి శుద్దుండుగంగూడ నుండవలయును శ6, ఇంతయున్నమాందట 

నిరంతరము అధ్యాత్మ శే వణము హారికథానిరూపణము పరమార్థవివరణము 

చేయుచుండువాండే సదురుండు 47. సాం-బ+రవివారము గావించిన సద్దు 

రుండు శిష్యులనెగాదు జగత్తునుగూడ నుద్ధరింగలండు. జనుల నుద్ధరించు 

టకు సధ్గురునకు నవవిధభ కులుగూడ నవసరము. ఏలయన, భ_క్తీసహాయ 
మున (బజలను లోంబజుచికొన నవకాశము కలుగును శరి. కావున 

నవవిధభ_క్తులను సాధనముగావించువాండే సత్యమగు సద్దురువని నేను 

వెప్పుచున్నాండను 49. అంత కరణమునందు శుద్ధమగు (బహ్మాజ్ఞ్వన 

ముండియు 'బాహ్యామునకుం బరమాత్నుని నిస్టాపూర్వకముగా భజించు 

వాండె సద్దురుడు (లోపల జ్ఞానమోగముళతోనుండి వెలుపల కర్మయోగ 
మాచరించువాడు). అతని మూలమున నీ (ప్రపంచమంతేయు నుద్ధరింప 

బడును 50. ఉపాసనాధారము లేనివానికడం బరమౌర్డ 'మొకదినముననే 

జూరిపోవును. వలయన, కర్మయోగము లేకున్నచో అనాణారము 

వ్యాపించును. అందువలన జనులు సులభముగ (భో ప్రుాలయ్యెదరు 51. 

('కాశ్రన జ్ఞానము వైరాగ్యము, భజనమ్సు స్వధర్థకర్మము, సాధనమ్ము 
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మంచిదిగాదు 6కి, ఇశ నిప్పు డీవినారము నటులుంచుదము, వ్రింతీకును 

సాధనకు స్వజాతిగురుడు కావలయును, లేనియెడల (భష్టాచారము తప్పక 

వ్యాపించును 64. 

ప్రపంచమున నెన్ని సద్దుణములుగలవో యవియే సద్గురులకణ 
ములు. సద్దురుండన నెవరో సాధకులు సులభముగా గు గ్రించుటనై. 

కొందణు గురువుల నిచ్చట వర్ణించెదను 65. ఒకడు సాధు రణగురును, 

ఒకడు మంతేము నేర్చెడిగరువు, ఒకడు యంతముజూపు గురువు, 

వేజూకండు తాంతికుండగు గురువు. ఒకనిని జనులందణును గురువందురు. 

బ్రంకనొకండు రాజజరువుగణసాడ నుండును 66. ఒకండు కులగురువు, 

ఒకండు మర్వాదగురువు. ఒకండు విద్యనేర్సినగురువు. అటుల కువిద్యనేర్చిన 

వాండుగూడ గురువె ఒకండు అసద్దురుండు. ఒకండు జూతిగురువు, ఈ జూతి 

గురువు దండనక్రర్తగలసహాడ నుండును 67. తల్లి యొక గురువు. తండి 

యొకగురువు, రాబొకగురువు. దేవత యొుకగురును. ఒకనిని సమ స్పకళల 

నెజింగిన జగద్గురుం డంద్దురు 68. కః విధముగాం బదునేడ్డురు గురువుల్లను 

జెప్పీతిని, వీరలుగాక  యింకనెందణో గురువులున్నారు. వారినిహాడం 

'జెలుపుదును 69. ఒకండు స్వవ్నగురుండు. (కలలోం -గన్పించి ధర్శమార్ల 

మెజీంగించును) కర్భదీకు నొసంగువాం డొకగురువు. కొందజు |ప్రతిమనే 
గురువుగా భావింతురు, ఇంకంనొందజు తమకు(దామే గురువులమని చెప్పూ 

కొందురు 70. ఏజాతి కేయేవ్యాపారములు గలవో వానివానికి గురువులు 
ప్రశ్యేకించియున్నారు. ఈ నిర్ణయము చాలగొప్పది 71. 

ఈ విధముగా నెందజో గురువులున్నారు. ఇది నానావిధమత 

విణారము. ఇంద౭9ు గురువులలోంజేరక  మోతదాతయగు సద్గురుండు 

'వేజబుగానున్నాండు 72, సద్విద్యాసంబంధములగు సుగుణములు దయయు 

నిరంతరముగాణగల సుకృతాత్ముండే సత్యమగు గురువుగా నెజుంగందగిన 

వాయు 7కి, 

మూడవ సమాసము - శిష్యలక్షణము 

గత సమాసమునందు సద్గురు లక్షణములు వి సరించి చెప్పితిని, 

ఇపుడు. సచ్చిష్యుని లక్షణములను. శెప్పజోవ్యచున్నా(డను, శ్రోతలు 
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సావధానవముతితో వినంగోరెదను 1, సద్దురుడు లేనిది సచ్చివ్వుని యుప 

ఇకాగ మెద్దియునులేదు, అంతియగాక సచ్చిష్యుండు లేనివో స కుని 

పర్నిశ్రమమంతయును వ్యర్థమగును బల సారఠవంతేము ను _త్రమమునగు 

భూమిని వెదకి యందు జితికిపోయిన వి త్తనములను నాంటినయెడలను లేక 

చవిటి పజ్జ్ణియందు ఈ త్తమబీజములు 'పెట్టినయెడలను నెట్టిస్థితి కలుగునో 
యట్టిస్థితి సచ్చిష్యున క సద్గురునియొద్దను, అసచ్చిష్యునకు సద్దురునియొద్దను 

గలుగును కి, ఉదాహరణము చెప్పెదను. సచ్చిష్యుండు సత్సాత్రుండె 

వాని కోసద్దురువు (పా_ప్తమగుటచేం దంత్రములు, మంత్రములు చెప్పును, 
అందుచే నాశిషునకు ప్రహలోకముగాని పరలోకముగాని సిదింపదు. 

లేదా _ గురుడు పూర్ణముగా? గృపజూపును. శిష్యుడు అనధికారి. 

ఈ గురుశిహ్యన్యా యము భా స్రవంతుండగు పురుషునకు భియోటుండు 

ప్యుతుండున్నటుల నుండును' 4.5. న+౦+౦శమెమన ౬ గురువు శీష్యులు 

యోగ్యులు "కాలేని "కార్యము నడువంజూలదు, గురువు శిష్యులు సరిగా 

సముకూరనియెడలం బరమార్షము కుదురదు 6. స్తద్దురునకు సచ్చిష్యునకు 

సంబంధము కుడిరినతావ్రన నిశ. బరి శ్రమతో బనియేలేదు. అనాయాస 

ముగనే యుభయుల యుత్స్పాహమును నెరవేరును 7. మంచిది ఇపుడు, 

ఉ_త్రమమైనభామియు సారవంతమగు విత్తనములు లభించినవి, కాని 

సకాలమున వర్ష ము కురియకున్న సై రతుకదు. ఇటులె సద్గురువు సచి 

ష్యుండు కూూడినపిమ్మట సై తము అధ్యాత్మనిరాపణము లేనిచో 

గార్యము నెరవేరదు రి. ఇప్పుడు పొలమునందు విత్తనము వేయంబడినది, 

ఛాగుగా 'మొలచినది __ కావలిలేనివోం బై రునకు పహోనికలుగును. 

ఈ స్థితియె సాధనములేని సాధకులకు గలుగును 9. సారాంశమేమన -- 

ఎంతదనుకం బంట మనయింటికి చేరదో యంతదనుకC చేయవలసిన బెల్ల c 

'జేయక తప్పదు. 'వేయేల్క ఆ పంట వచ్చినవీిమ్మటంగూడ నూరకకూర్చుండ 
రాదు 10. అటులే ఆత్మజ్ఞానము కలిగిన విమ్మటసై తేము సాధనము 
జేయుచునే యుండవలయును. ఒకసారి మిక్కు-టముగా. భుజించినను 

అనంతరమునందుడై తము భోజనసామగ్రితో నవసరము కలుగునటులం 
బూర్జ ముగా ఆత్మజ్ఞానము కలిగిన తరువాతంహాడ సాధనము ముందు 

నడి చ పనినిచ్చుచునేయుండును 11. కావున సాధనము అభ్యాసము 

re 
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సద్దురుండు, సచ్చిష్య(డు, సచ్బాన్ర్రనినారము, సత్క-ర్మము, సద్వాసన, 

సదుపాసన్క, సదాచరణము, స్వధర నిష్ట సత్సంగము, సత్యనియమము 

మున్న గునఏియన్నియు నొకచో నేకత్రితమైనపుడే విమలమగు విజ్ఞానము 
(ప్రకాశించును. అటులగాకున్న చో  జనసముదాయమునందు పాషం 
డత్వము విజృంభించును 12.14. కాని యిందు శిష్యుని దోష మెద్దియును 

తేదు. ( తాళపుణెవియంతయు. సద్దురనికడనున్న ది. సద్దురుడు " నానా 
విధములగు (ప్రయత్నము లొనరించి శిష్యునియెడంగల సమ 'స్తదుర్లణములను 

దూరమువేయును 15. సద్దురునిమూా లమున శిష్యుడు సచ్చిమ్యండగును. \ 

సచ్చిష్యునివలన నసద్దురు వెన్న టికిని సద్గురువు కాజూలడు. ఏలయన, 

సచ్చిష్యునివలన అ సద్దురుని గొప్పతనము పోవును, శిష్యుని సంబంధముచే 

'గురుఃడు సద్దురువయ్యెనేని గురునకు గురుత్వ 'మెక్క-డనుండివచ్చును? 16 

కావున సద్దురుడు లభించినయెడలనే సన్మార్గము లభించును. లేనియెడల 
శిష్యుడు నాస్తికత్వమువలన సర్వనాశనమగును 17. భవసాగరమునుండి 
దరికి జేర్చుటలో బూర్జ బాధ్యుడు గురుడెయెనను నేనిచ్చటం గొన్ని 

సచ్భిస్యలతుణములను డెలుపుదును 18, 

ర సద్దురుని వాక స్రములయందుం బూర్జ విశ్యాసముంచి యనన్య 

ఛానముతో నాతని శరణమునందుండుట సచ్చిష్యుని ముఖ్యధర్మము 19, 

శిష్యుడు పని తాంతరంగుడు, సంబ * *ర సంపన్నుడు, విరక్వాత్ము(డు, 

మోమాస కుడు గావలయును 20. శిష్యుడు నిషస్టావంతుండును, శుచి 

ముంతుండును, సర్వవిధముల నియమవంతుండును 21, విశేవ (పయత్న 

ీణుడును, - పరమదఠు(డును, నలత్య పదార్థ మున లక్ష్యుముంచెడి 

నాండును 22, అతి ఛై థై_ర్యో శాలియు, అత్యుదారుయ్ను, బరమార్త ర తత్ప్సరుం 

డును 28, పరోపకారియు, నిర్మత్సరుఃడున్కు నర్థము నవగోహనము 
గావించుకొనువాండునుగా నుండవలయును 24. “అంతియగాక పరము 

శుద్ధాత్ముండుగను, బరమ సావధానుండుగన్వు అంతులేనిరీతిగ ను త్తమ 

గుణములు గలవాండుగను ర్స్ (ప్రజ్ఞావంతుండుగన్సు. _వేమస్వభావుడు 

గను, మర్యాదావంతుండుగన్క నీతిమంతుండుగను 26, యుక్రిమంతుండు 
గను, బుద్ధిమంతుండుగను, నిత్యానిత్వ్యములను (సత్ అసత్ ) విచారించు 

వాండుగన్లు 27, థై_ర్యో శాలిగను, దృఢ వ్రతుఃడుగనుు, కులవంతు(డుగను, 
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పుణ్యాత్ముండుగను 28 సాత్వికుడుగను, భజనచేయువాండుగన్సు సాధన 

క_ర్తగను నుండవలయును 29, మజియు శిష్యుండు విశ్వాసవంతుండుగన్య, 
చేహ క్లేశము సహించునంతటి సహానలీలుండుగను, బరమౌార్థము_ నున్న తిక 

'దేదగినవాండుగను, సమ_స్తధర్మముల _ నెజింగినవాండుగను కి0, _ అన్ని 

విధములను సత్పాత్రుండుగన్సు స్వతంత్రుడుగన్కు సర్వజన (పియుండు 
గను తిష, సద్విద్యావంతుండుగను, సద్భావవంతు(డుగను శుద్దాంతః 

కరణుండుగను నుండవలయును తిల, శిష్యుండవివేకి కౌొ(గూడదు. పుట్టుక 

ముదలు సుఖము లనుభవించినవాండుగ నుండందగదు. మణియు నాతడు 

సంసారదుఃఖముచేం సంత _ప్పదేవుడై నవాండుగ నుండవలయును లికి. 

వలయన్క సంసారదుఃఖములచేం బరితప్తుణణై |త్రివిథ తాపములతో, 
గృనించినవాంలై. సర్వవిధములః బరమార్థమును బొందుటకుం దగిన యధి. 

కారియె యున్నాడు కి4. నంసారదుఃఖములవలననే మానవునకు 

వైరాగ్య ముదయించుచున్న ది, విశేషించి దుఃఖము లనుభవించినవాని. 
హృదయమునందే సరమౌార్థము దృఢముగాం 'బాదుకొనును తి5. సంసా 

రమునందు దుఃఖముల ననుభవించినవానికి. బరమార్థమునందు వ్శ్వా 

సముగలుగును. మజియు వాండు విశ్వ్యాసబలముతో దృఢవాదయు(డై. 
సద్దురుని శరణమును గై_కొనును 86. అవిశ్వాసముతో సద్దురుని శరణ 
మును విడనాడువారు ఈ సంసారసాగరమునయిడి మునింగిపోయిరి. వారిని 

సుఖదుఃఖ రూపములగు జలచరములు మధ్యనే నమలి (మింగివేసెను త్. 

కావున సద్దురుని వచనములపయి. దృఢమగు విశాసభావముగలవాండు, 

సచ్చిష్యుండు, వాంజె యందరికంకె ముందుగా మోతమును బడయుట, 
కధికారి కిరి. సద్దురుని వచనముల నాలించి సంతు డగు మానవుండు, 
సాయుజ్యము క్కి నొందును ఆత(డు సంసారదుఃఖమువలన నెన్న (డును. 

బరితపింపండు 89. సద్దురుని (నిర్లుణపర( బహ్మాము) కం'కు దేవతను (సగుణ, 

౫ సునుజాండు సంసారదుఃఖములలో - మునిల శాషగ్రయముతో 3 దఫ్తండ' 

నప్పుడు “ఈ సంసారములోనున్నవణ కీయవస్థ తొలగదు. కావునం గష్టమయమగు 

సీ సంసారము తొలరలిపోవువిధ మేదేని కలజాయని విచారించవలయును” ఆని యీవిధ 

ముగ జిజ్ఞాస యధికమగును. ఇదితైకీం పరమార్గమాన కధికారము గలుగుట, ఈ యంకచ్ను. 

నిక మందు విపరించేదము, . 
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పహారిహారాది జేవతలను ఎక్కుడుగా 'భావించువాడు అభాగ్యుయు. 

వాడు వై భవములకు సామర్ధ్యములకు మురిసి శాశ్వత సుఖమునుండి 

(సత్వ 'వై భవమునుండ్సి వంచితుండగుచున్నాండు 40. ,సద్దురుడు సత్స్వ 

హరు (నిత్యుడు వారివారాదిదేవతలో కల్పాంతమునందు నాశన 
మెపోయెడివారు. మోసమునకు లోనై గురునికంటె గొప్పవారని తలం 

చిన (యా "దేవతల సామర్య మిత నెచట నుండుగలదు? 41. కావున సద్దు 

రుని సామర్థ్యమునకు బురయే లేదు. అతనిముందు (బహ్మావిష్టుమహే 
ఛ్వరాదు లొకలెక్క-లోనివారు కారు, కాని అల్పబుద్ధులగు మానవుల 

కే రహస్వము 'తెలియదు 42, సద్దురుమూ ర్తిని సొమాన్య గురువుల 
తోడను 'జీవతలతోడను సమానుడుగాం దలంచు శీవ్యుండు దురావారి, 

వాని యంతఃకఠరణమునందు (భాంతి స్థరముగా నెలకొొనియున్న ది. వానికి 

సిద్ధాంతములు ' తెలియవనవచ్చును 4లి, _మనుష్యులమూలముననే శిలలకు 

"దేవతాభావన కలిగినది. _మం్నతములవలన నా శిలలకు "దేవత్వ మేర్నడినది. 

సద్దురునియం దటుల మహత్వ మొకరు కల్పింపలేదు. ఈశ్వరుడు సై తము 
కల్పీంపజాలండు 44. కావున సద్దురుండు (హా -నమునందును, బూర్ల 

రూపమునందును 'దేవతలకంకొం నోటొరెట్టు గొప్పవాండు సద్దురుని 
వర్ణించుటలో వేదశాన్ర్రములలోయగాడ వివాదము చెలంగినది 45. 
సద్దురుప దము ముందు నితరు 'లెవ్వరికిని మహా _త్ల(ము లభింపజాలదు. 

గురునిముందు చేవతాసామర్థ్య మొకలెక్కొ-లోనిది కాదు. అది మాయా 

జనితము 46. సధ్గురుని యన్నుగవాము బడసిన శిష్యునియొద్ద "దేవతల 
సామర్థ్య మించు కేనీయు లెక్క-లోనికి రాదు. సద్దురుడు తన జ్ఞానబల 

ముచే'సంతటి వె వై భనమునేని గడ్జిపరకతో సమానముగా భావించును 47. 
సద్దురుని యను(గహాతిశయమున అపరోకుజ్ఞానము కలుగును, అనం 
తరము మాయాసహితమగు నీ (బ్రహ్మాండము తుచ్చముగా! గని 
వీంచును 4, సద్దురుని వచనములయందు దృఢభావ ముంచుటచే సచ్చి 

మ్యుండు స్వయముగా _ేవాధిదేవుం (సదురు డగుచున్నా(డు 49, 
సచ్చివ్యుల యంతఃకరణము మొట్టమొదట సంసారదుఃఖమువలని 

పశ్చాత్తాపముచే ద_ప్పమె శుద్ధియయ్యెను, కాన వారలిశ ' సద్దురుని 

యుసటేశామృతమును. “దనివాన్ం (గోలి అక్షయ శాంతిని నొందలల్ల టు 
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దురు 50. సద్గురుడు చూపిన మార్షము ననుసరించి నడుచునపుడు 

సమస్త (బ్రహ్మాండము విరుద్ధమైనను శిష్యునకు గురుభ కియం 

'దేమా(తము వ్యతిరేకము కాజాలదు 51, సచ్చిమ్యుండు సద్దురుని వం 

ణము నెప్పుడును వడువజాలండు, మజీయు సదాచరణు(డై యాశ్యర 

దృష్టిలోం బవ్మ్తుంండుగ నుండును $2, 

పయినిజెప్పంబడిన సద్దురు విషయిక సద్భావము హృదయము 

నుదుం గలనారలే ము కికి భాగసాస్థములు, ఇతరమూయావేవధారులగు 

వంచకులను అసచ్చిష్యులుగా భావింపవలయును శకి, విషయములయందు 

సౌఖ్ధమున్నటులం దలంచువారును బరమార్గము శేవలము లోకాచార 
మున కేయని తలంచువారును నగు శిష్యులు చదివినమూర్టులు. అట్టివారు 
(క్రమముగా నొకరినిజూచి యొకరుగా సద్దురుని శరణమున శ్రీసదురు 54. 
విషయేచ్చలు తొందరించుట శారంభింపలునే వానిధాటికి  నిలువజూలక్ష 

దుర్చలహృదయులగు _ శివ్యులు గృహాస్థాశ్రమములోనికి: బరఖతెంతురు, 
అంతటితో వారలు గడించిన పరమార్థఫలము మలినమైపోవును కక. 
అంతతో నాగక పరమార్థమును వ్యాజముగాంగాని (పపంచమునందుం 

(బేమయుంతురు, కుటుంబుభారమును మోయంజాలక కడకు సర్వవిధముల 

నాశనమైపోయెదరు 56, వారు (పపంచమునందు ఆనందమున్న టుల 

మనసార నమ్మి సై పె కిమా(త్రము పరమార్థ కొతూవాలమును జూపుచుందురు. 

అంతియగాక క భ్రాంతులు, నూఢులు, మందమతులునై బహావిథ కామ్య 

వాంఛ లతో లుబ్లులగుదురు 57. పందిని సుగంధలేపనముతో 6 బూజించి 

నను, ేబెకుం జందనమలందినను వ్యర్థమగునటుల విషయవాంఇ్రాలీలురగు 
పురుషులకు (బహ్మాజ్ఞానముగాని, వవేకమునుగాని బోధించుట వ్యర్థ్య్రప్రయ 

త్నము ఏ5. బూడిదలో బొరలాడు గాడిదకుం బరిమళసుగంధ ద్రవ్య 

ముల విలువయు జీళటిలోం బరుగులువారు (గుడ్డగూబకు వాంసతో 
సమానగారవము 'నెట్టివో విషయసుఖములకై_ పలవించువారలకు భగవ 
ద్భుక్రియు సత్సాంగత్యమును నట్టివి.  ఇట్టివారలు తప్పక అధోగతినే 

పాందుదురు 55.60 కుక్కకు యొముక చిక్కీ-నంతన వండ్లు బయ టికిందీసీ 

కొటుకుచుండునట్లు విషయలోలుండగు పురుషుడు విషయభోగములలో 
మగ్ను డై యుండును 61, అటులనెముకోలు కొటుకుచున్న కుక్కొ-కు నుత్తవు 
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భోజనము 'పెట్టినను గోతిని సుందరమగు సింహాసనముమింద నెక్కి-ంచినను 

వస్థితి కలుగునో యాస్లితియే విషయాస క్తుడగు పురుషునకు జానోపబేశము 

గోవించుటచేం దటస్థించును నుణ9, గాడిదలను జెంచిసెంచి జీవితకాలమం 

తయు గడుపుకొన్న చాంక్వాండుం బండితబృందమున౦ చేరుట కనర్హ్ము (జై 

నటుల విషయవాంఛల నభివృద్ధి యునరించుకొనిన పురుషుడు సరమా 

ర్థమును స్మరించుట'కేని తగండు 68. బొల్లిగద్ద రాజవాంసములమధ్య 

చేరి నేను రాజహాంసమును రాజహాొంసమునని చెప్పుకొనుచున్నను డాని 

ధ్యానమంతయు నపరిశు భ్రపదార్గములమోదనే యుండును. అటులే 

విషయాస కృపురువుండు సజ్జనులమధ్యనుండి తాను సజ్జనుడనని పిలిపించు 

కొనుచున్నను ఆతండు తన హృదయమునుమా(త్రము విషయరూపమగు 

మలినముమోా(ద నుంచును 64.65. _ఎవణేని తన చంకలో (స్త్ర నుంచు 

కొని మహాత్ములవద్దశేగి నన్ను సన్నాాసినిగాం జేయు(డని పలుకుట మెటు 
లుండునో విషయములలో. జిక్కి-యున్న పురుషుడు జానవాక న్రైములను 

వల్లించుట యట్టుండును |66, ఇట్టి తెలిసినమూూద్ధలు అదై పతేసుఖమును 
(బ్రహ్మోనందమును) ఏమి యెజుంగలలరు? వీరలు బాగుగా  నెజింగియు 

నరకమునం బడుచున్నారు 67, వేశ్యాసేవ గావించువాం డుపబేశమునకుం 

దగనియటుల విషయసేవకుండగు పురుషుడు భక్షశేస్టుడని యనిపించు 
కొనయాలడు 68. కావున విషయలోలురగు పురుషులకు జూనము 

కలుగదు. వారు వావాటులై శేవల ముప సన్యాసములకె యలవాటు 

పడియుందురు 69. ఇట్టి శిష్యులను నష్టైత్మ్ములుగను, మిగుల నీచులుగను, 

హీనులుగన్కు అవివేకులుగను, దుష్టులుగన్వు దుర్మార్టలుగను దలంప 

వలయును 70. పాప పపూర్ణులును, మహాపరాధులును, అత్యంతక రినవ్యాద 

యులును నగు నిట్టి శిష్యులు పశ్చొాత్తాపతప్తులగుటకు మంచి(పాయ 

కి త్తముగలదు?1. అదియేదన,ఏీరలు మరల సద్దురుని చరణమున కరుగవల 
యును, ఆతనిని (బ్రసన్నాత్నునిగా నొనరించుకొనవలయును. వానీ యను 

(గ్రహమును సంపాదించి పరిశుద్ధాత్ములు కావలయును 72, ఏలయన్య 

స్వామిద్రోహియగువాండు సూర్య చంద్రులున్న ంతవజుకు నరకమునంబడును. 

స్వామిని (బ్రసన్నాత్ముం గావించుకొనకున్న చో వాండు కడలేరుట కవకా 
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శములేదు 78. * శృశానవ్వై రాగము నవలంబించి సద్దురుని పాదముల 

పయి ఎుడినంతవూ(తమున జ్ఞానము స్థిరముగా బాదుకొనజాలదు 74. 

మనస్సులో. గల్పిత గురుభావములను 'జెచి పెట్టుకొని కొందజుశివ్యులు 

గురునికడ మం(తము (గ్రహించి. యా మంతకారణమున మూన్నాళ్ల 

పట్ట పగలు శిమ్యులుగ నుందురు 75. ఇటులె పలువురు గురువ్రులనుజేసికొని 

యేవియోా పాషండపదములు నేర్చుకొని నోటిగద్దరితనము సిగ్గులేమితనము 
గల పావండులై_ చెడిపోవుచున్నారు 76, ఈ యవివేకులు తమ (ప్రమా 

దము నెజింగి యొకప్పుడేడ్తురు, ఒకప్పుడు పడిపోనుదురు. కొంచెము 
సేపు వై రాగ్యమూా ర్హులగుదురు, మజికొంచెమునేపు నేనే జ్ఞానినని 

గర్వింతంరు 77. ఒక గడియకాలము హృదయమునందు విశ్వాసము 

చెచ్చుకొందురు. "రెండవ గడియయంబే తిరుగలబడుదురు. ఈవిధముగా. 

బిచ్చివానివలె అవి'వేకులగు శిష్యులు నానావేషములు వేయుదురు రి. 

(కొనుము, (క్రోధము, మదము, మత్సరము, లోభము, మోహము, 

అభివూనము, కపటము, తిరస్కారము లోనగు ననేకవికారములు 

వారలహపృాదయములలో వ్యాపించియుండును 79. అవాంకారము శరీర 

సంబంధమగు (వేవు అనావారము, విషయసాంగత్యము, సంసార ప్రపంచ 

నిషయికమగు నుజ్వేగము లోనగునవి హృదయములందు వారలకు నిరం 

తరము కాపురముండును 680. దీర్ణ స్యూత్రి కృతఘ్నుండు పాప్కి దువ్క- 

రుడు కుతర్మి-, వికల్చ్పాత్నుడు, భ క్రీహీనుడ్కు భావళూన్యుండు, 

నీ సుకోపి, నిష్టరహృదయుండు _పరఘాతకుండ్కు ళఈూన్యహృృదయుండు, 

దయారహితుండగు సోమం, అవివేకి, విశ్వాసళూన్యుండు, అధీరుండు, 

అపిచారదె, సందేహాత్ముడు నైన యట్టి శిష్యుడు నానావస్థల 

పొలగును,. మణియు ఆశ మమకారము తృష్ణ కల్ప్చనము, కుబుద్ధి, 

దుర్వ పత్తి? దుర్వాసన, బుద్ధిహీనత, విషయవాంఛ మున్నగు 

దుర్లుజము లాతనిహృదయమునందు వాసము చేయుచుండును ర81_6లి. 

ఇబ్బామోావాతిరస్కా-రములకు వశుడై యితరుల నిందచేయుటలో 

౫ శ శానమునందు జరుగు శవదవొనము -గాంచినంతన తణిక వై రాగ్యమందణి 

కును గలుగును. ఈ చెరాగ్యమ ఇల్లుచేరల నే నశించును. ఈ వై రాగ్యమాను 
య్ (౧, oR we క్ న 

eg 
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నుత్సాహిమయై యాతండు విణ్ణవీగును, మతియుం జక్క నెజింగియు 

'బేహాభిమానమునంబడి యున్నత్తుడగును. రి4, అతం డాశకలిదప్పికల 

సాపణజాలఃడు. నిద్దురకు. గొంచెమేని సై రింపలే(డు. కుటుంబచింత 

యెప్పూుడును విడువశే విడువండు, (ఛొంతియందు మునింగియుండును 85. 

శీవల వాగాడంబరముతోడనే యీవియో గొప్పగొప్ప యుపన్యాసములు 

గావించును, కొంచమేని నిలకడగనుండడు. పశ్వొత్తాసము, ఖెర్యము, 

సాధనము మున్నగువాని మార్గముల ననుసరింపండం 86. భక్షి విరక్తి, 

శొంతము వానికడం గొంచెమేని యుండదు. సద్భ్భ_త్తి, లీనత దమన 

ములు లేను. కృష దయ, తృప్తి సుబుద్ధి బొ త్రి(లేన్రు 87. కాయ 

మును గ్లేశముల పాలు గావింపలే(శు. ధర్మవిషయమునందు. బరమక్ళప 

ణుండు,  సదాచరణమును (గ్రహింపండు, మజణీయుః గకోరవహాద 
యుండు 88, సాంసారికజనులతో నాతండు సరళముగా 'మెలంగండు. 
సజ్జనులను విద్వేషించును. రాత్రింబవళ్ళు ఇతరుల హీనస్థితి కానందిం 
చను 89, నిరంతరము అన్ఫతములాడుచుండును. నీాయమాటలు 

చెప్పి యితరులను గష్టముల పాలుచేయును. |క్రీయావిచారాదులలో "వేని 
యందును సత్యమును చాటింపండు 90, అవగుణుండగు నిట్ట సిచుుందు 

ఇతరులను దత్పరబుద్ధితోం బీడించుచుండును, తేలు కుట్టియుం బాము 
కజుచియు బాధకలుగణజేయునటుల నతడు అందతి యంతీఃకరణములను 
కఠిన భాషణములచే నొప్పించును 91. తన దుర్గణములను మరుగు 
పజయచుం. బరులల్ోం గరినవాక స్రములాడుచు గుణదోపరశి హితులయెొడ 
పనిదోషము లారోపించుచు 92, బాపుడుగను నిర్ష రయుండుగను వర్షిం 

ను, మతియు దురు *రియు హింసకుడునై యితరులు దుఃఖంచు 
ర జాలీనొనండు 9కి, దుర్హనులు ప్రితరుల దుఃఖమునకు వివారపడరు, 
మీదు మిక్కిలి దుఃఖమునొందువారిని మజీయు దుఃఖింపం 'జేయుదురు, 
వారు దుఃఖించుటగాంచి 'తామానందింతురు 94, తనకు దుఃఖము కలిగి 
నపుడుమూ త్రము దుఃఖించుచు. బరులకు దుఃఖముకలిగినపు డానందించు 
వానిక్ యమపురము తప్పక సిద్ధించును, అట్టి నీచుని యమకింకరులు 
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పూర్వపాపమువలన సద్బుద్ధి మందునకేని లేని యిట్టి మదాంధులకు 

భగవంతుం డెటుల లభించును ? 96. ఇట్టి దుష్టులకు వార్థకమున అవ. 

యవములు నిథిలములై పడిపోయినపష పుడును “'సటుంబమునోనివారలు 

విడిచివేసినపుడును గొంచెము జ్ఞానముకలుగును 97. పయినిజెప్పిన దుర్గుణ 
ములు లేనివారు (శ్రేష్టులగు సచ్చిష్యులు. వారలు తమ దృఢభ_క కినలన 

స్యానందసాఖ్య మనుభవింతురు 98. వకల్పులును కులాభిమానులునగు 

జనులు [పఫపపంచకారణమున దుఃఖముల పాలగుదురు, దుఃఖము "దేనివలనం 

గలిగినదో దానినే మరల నాశ్రయించినవో దుఃఖము కలిగితీర్రున్లు 99-100. 
[సంసారసాంగత్యమువలన. సౌఖ్య మెవ్వరికీని ' "గలుగజూలదని యెటింగి 

యుండియు? దవుకు సత్య హితము గావించుకోననివా రంత్యమున దుఃఖ 

ముల పాలగుదురు 101. సంసారమునందు సౌఖ్యమున్నటులం దలంచు 

ప్రాణులు మూఢులు. ఇట్టి చదివినమూార్థులు సర్వము నెజేంగీయుండియు 
గుడ్డినార లగుయున్నాగు. 102. _గృవార్ణొశ్రమమును సుఖముగా జరుపు 

కొనవచ్చు ను... _.పరమార్థమునుగూడ దానితోయాటు కొంచెము వృద్ధిం 
చేయవలయును, పరమౌర్థమును పూర్తిగా ముంచివేయట యుక్త కమ 

గాదు. 08. ఈ విధముగా గురుశిమ్యుల లతణముండునని చ్ప్పతిని. | ద్రయకో 

"ముందు మంత్రలవీణము చెలుపుదును, (శోతలు శ్రద్ధతో వినగోరెద 104. 

కత? wei 

నాలుగవ సమాసము __ మంత్రలక్షణము. 

'మంతమున కనేకలకుణములు గలవు, వానినిట సరగహముగాః 
'దెలుపుచున్నాండను వినుండు 1. కొందజు గురువు లేదేని మంత్రదీత 
నొసంగుదురు. కొందటేబేని చేవతనామమును మా(త్రమే చెప్పెదరు. కొంద 
జోంకారమును జవింపంజేయుదురు 2. కొందటు శివుడు, చేని వి ఇవు, 
మహాలమ్మీ అవధూత, గణేశ్వరుండు  సూర్యుండు కి, మత్స్యకూర్శ 
వరాహావతారములు, నరసింవామూ రి పరశురాముడు, రఘునాథుండు, 

శ్రీ కాండం. మున్నగు చేవతలను గూర్చిన మంత్రములు జపింప నుప 
'జేశీంచెదరు 4. భె రవ్చండు, మల్లారి, ఆంజనేయుండు, యవ్నీణి నారా 

యణుండు, పాండురంగస్వామి, 'అఘోరమూ రిక శేషుడు గరు 
12 
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త్మంతుండు, వాయువు, బేతాళుడు రళోటింగస్వావి. మున్నగు దై వత 

మంత్రములు "పెక్కులుగలవు, ఎంతదనుకం కెప్పణగోలను? 6. బాల్క బగళ, 

కాళ్ళి కంకాల్ల్సి వటుకమూ ర్తి మున్నగు ననేకశ కులకు "లెక్క లేనన్ని 

మం[తేములున్నవి 7. ఇటులె భిన్న భిన్న చేవత లెన్నిగలవో యన్ని 

మం(త్రములున్న వి. కొన్ని స్వాభావికములుగా నుండును, మటణీకొొన్ని 

యడ్డదిడ్డములుగా నుండును. కొన్ని ఖేచరాది దారుణవీజములుగల్లి 

యుండును ర. (ప్రపంచమునం దెన్ని యో దేవతలుగలన్ర. వాని నన్నింటిని 

లెక్కి-౦ప నెవ్వనికిని దరముగాదు. వాని క న్నింటికినిగల మంత్రము లసంఖ్య్యాక 

ములుగా నున్నవి, అవి యిన్నియని వివరించుటకు నొకేగాదు వాణీ 

చేవికిగాడ నక రము" 9. మంతమాల లనంతేములుగా నున్నని. ఒక 

దానికంఖు వేజొకటి మించియున్నది. ఇదియంతయు మాయయొొక్క- 

విచి త్రతరమగుక్గళ, దీని నెవ్వంజెజుంగజాలును? 10. కొన్ని మంత్రములతో 

భూతములు దిగిపోనును. _ కొన్నింటిలో వెతలంతేరించును, కొన్ని ంటితో 
విషమజ్వరములు సర్చవృశ్చికాది విషజంతుబాధలు తొలంగిపోవును 11. 

ఇట్టే ఎ “ఎ 'విధమంత్రములను జెవిలో నుపటేశింతురు, మజియు జపము, 
ధ్యానము, పూజ, మంతాదులు విధానపూర్వుకముగా వివరింతురు 12, 

కొొందబు గివశివయనియుు గొందటు హారిహారియనియు, కొందటు వి * 

వి - అనియు గొందటు విళల విళ్టలయనియు నుపదేశింతురు 1లి. ఒకండు 

కృహక ఫవ్షయనియు, 'నింకొకండు నారాయణ నారాయణ యనియు నువ 

చేశించును 14. కొందటు అచ్యుత అచ్యుతయనియుం గొందజు అనంత 

అనంతయనియుం, గొందజు దత్తదత్తయనియు 15, కొందజు రాము 

రామయనియుం గొందజు ఓం ఓం అనియు (శ్రీ) మహోవిమ్టుని యనేక 
నొమములను ఉపదేశింతురు 16. కొందటు కేవలము గురుని కొందణు 
పరమేశ్వరుని, కొొందబు విఘ్నేశ్వరుని 17, కొందబు సాామరాజును, 

అటులే కొందబు గరుడధ్వజని, అధోతజునీ 18, చేనదేనుని, "కేశవుని, 

ఛార్లవుని 19, విశ్వనాథుని మల్లారిని 1 తుకాయీాని జవింపుమని తమా శ్ర 
యించినవారికి దెలుపుచుందురు 20. ఎంతవజుకని తెలుపుదును ? శివున 

కును శే _శీకని అనంతనామములు గలవు ఈ నామములనే గురున్రు 
వ్ 

1. తుకాయో ఎ తులజాపురమునందుండు జీవి. 
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“సర్వం ఖల్విదం (బ్రహ? యను మంతము నుపబేశింతురు 27. కొందణు 

7] _క్రీమూర్లమును జూపుదురు. మజికొందజు ము _కృీమార్షమును (_బతిన్బీం 

తురు. కొందజు భక్తిపూర్వకముగా ని1దియపూజ జేయింతురు 28, 
కొందజు వలీకరణము, _స్తంభనము మోహనము, ఉచ్చాటనము 

లను గూర్చిన మంత్రములను, మజకొందణు నానావిధ ప్రయోగ మంత్ర 

ములను నుపజేశింతురు 29. అది మంత్రముల స్థితి, అంక దీని (పశంన 

చాలించెదను, చాలింపక యెంతదనుకనని చెప్పుదును? ఈవిధముగా మంత 

ములు లెక్క-సెట్టరానియన్ని యున్నవి కీ0. మంత్రములు “పెక్కు. 

లున్న ంత నేమి ఫలము? వానిజ్ఞానము లేకున్న -చో నిష్ఫృలములు, నిరర్థక 

ములు నగును, ఈ విషయమునందు (_గప్షభ గవానుం డిటులం జెప్పి 

యున్నాండు లి1, 

శ్లో! నానాశ్యాస్ర్రం పశేల్లోకో నానాడై వతపూజనం | 

ఆత్మజ్ఞానం వినా పార్థ సర్వకర్మ నిరర్ధకమ్ | 

శేవశాస్త్రాగమాధ్యాయే అన్యే చ బవావో మతాః | 

అష్మభంశసమా స్తేఒవి జీవానాం (భాంతచేతసామ్ || 
న హీ జ్ఞానేన సదృళం పవ్మిత మిదముత్తమమ్ | 
జ్ఞానముతో సమానమైన పవిత్రవస్తు వింకొకటిలేదు. అది మిగుల 

నుత్తమమైనది. అందుచే మానవుడు తొలుదొలుత ఆత్మజ్ఞానమును 
సంపాదించుకోనవలయును తివి, అన్ని మంతములకంకును ఆత్మజ్ఞ్వన 
మంత్రము (గుహోపదేశము మిగుల నుత్తమనమైనది. ఈ విషయములో 
భగవంతుండు సెక్కు-తానవుల నిట్లు నుడివియున్నాండు లిలి, 
శ్లో యస్య కస్య చ వర్ల స్య జ్డానం “దేహే (పతిష్టితం | 

తస్య చాసస్య దాసోహాం భొవేజ్జన్గని జన్మని || 

ఆత్మజ్ఞానమహీమను చతుర్ముఖ బహ్మగూడ నెజుంగండు. ఇం 

చాప మో జీవాత్మప్రాణుల శేమితెలియును! 84. సమస్తమైన పుణ్యతీర్ణ 
ములను శే తరాజములను 'నేవించుటవలనం గలుగుపఫలమునకు. గోట్రెట్లి 

ఫలమైనను (బహ్మజ్ఞునమునకుం దుల్యము కాజాలదు కిర్, 

శ్లో పృథివ్యాం యాని తీర్థాని స్నానం దానేవు యత్సలమ్ | 

తత్ఫలం కోటిగుణితం (బ్రహ్మజ్జ్ఞునసమం పొ న 
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ఆ ఈకానము గవానముకరెబను మిగుల గహనమైనది. ఈవిషయ 
1 జు 

మూ గార్ని చెస్పబోన్రచున్నాండను. శాంతచి త్త తముతో (శోత లాలింప 
గ 'రునున్నాా డను లి6్ర, 

అయిదవ సమాసము యా బహుధాజ్ఞానము. క 

(ss ఫ్ర ఆక్షునముక ౦కు ఖిన్నములగు ననేకవిభ భజ్ఞునములు) 

గెరతబనుక సత్న్వమగు జానముండదో యంతదనుక సర్వమును 

గో మరం. వ్రలయన, జ్ఞానములేనిది కష్టము దూరముకాయాలదు 1. 
(”మొనుే రుచ్చరించినంతన [భమ కలుగుచున్నది. అన్నా! దీనియం 
డగ రకా స్యము లుండవచ్చును? అని యందటును నడిగదచేమో? 

౫) ౧) తవరునగా నీవిషయము నివరించెద 2, భూతభవిష్యద్వ_రృమానము 
ఇ సంగతులను జెలసికొనుటకూడ జ్ఞానమందురు. నిజమున!ీది 
“వము "ఆ *ంజూలదు లి. నొప్పగొప్పవిద్యలను జదువుట్క సంగీత శా 

(ఈము ేళ్చుకొనుట్క రాగ పరిచయము కలిగియుండుట, వై ద్య శాస్త్ర 

పజన దం నేర్చుగడించుట, వేదాధ్యయనము సలుపుట 4, అనేక పరిశ 

నను “జలిసికొనుట్క నానావిధములగు దితలస్వరూపము (గ్రహించుట, 

నువు ననేక పరీతలలోం గాశల్యము కలిగియుండుట 5, నానాఏధము 

అగి నుండు (స్రీలను. అనేకరీతులుగనుండు మనుష్యులను చెక్కు తెజుం 

గనుంరకం వ్యక్తులను బరీశీంచుట జ్ఞానమెన్నంటికీని గాదు 6. బహూ 
న యులుంగానున్న అశ్వములను గదిములను బెబ్బులులను బరీశ్నీంచి 

నామం లెజబుంగుటయు 7, పశువులు పయులు మున్నగుజీవులను బరీశ్నీం 
4 1 550 8, నానావిధములగు యానములను, వస్త్రములను, శృ న్ర్రము 

మును బరిశోధించుటయు 9, పలుతెబుంగులుగనున్న రతనములను 
ఇుువోలను  నొణెములను _బరీవ్షవేయుటయు జ్ఞాన మనిపించుకొనం 
బు 10. సొనాసిభములగు పాహూణములను 'కాష్టములను నాద్యము 

టఏనుగసోార్చి యోచించుటయు 11, అనేకభేదములతొనుండు భూమివి జల 

మనం అగ్నిమయపదార్థమునుగూర్చి యాలోచనచేయుటయు 12, పలు 
"శీజం?సులనున్న రస నములను వీజములను అంకురములను భరీతీంచుటయు1కి, 

wary 
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బహురాపములతో నలరారుచున్న ఫలములను పూవులను దీగాలను బరి 
ఫీలించుటయు 14, అనేక (ప్రకారములగు దుఃఖములను రోగములను వివిధ 

ములగు చిహ్నాములను బరీశీంచుటయు జ్ఞానముగాదు 1ళ. అనేక రూష 

ములతోనున్న యంత్రములన్సు మృ[త్రములను, విగవాములను 16, వేత 
ములధు, గృహములను బ్యాౌత్రములను బరీత్సీంచుటయు జ్ఞానముకాదు 17. 
బవహావిధములగు ఛావికాలపరీక్లు,అనేకసమయపరీశలు, నానావిధతర్క- 
పరీతులు 18, నానాపకారములనుండు అనుమానపరీకులు, అనేకనిశ్చాయ 

పరీకులు, బవావిధపరీతలు 19, పలు తెజుంగులతో నొప్పారువిద్యలు, కళలు, 

చాతుర్యములు పరీకీంచుటయు జ్ఞానముగాదు 21, నానావిధములగు 
స్పురములన్సు వరములను గూర్చినపరీకుయు లిపిపరీకుయు 20. బహాఎవిధ 
ములుగా నున్న విద్య కళ చాతుర్యము మున్నగువానినిగూర్చిన పరీ 
తీయు జ్ఞానముగాదు 22. నానావిధములగు మతేములను  బహూుపవిధము 

లగు వృత్తులను జ్ఞానమును పరీశీంచుటయు 29, వలుతెజుంగులగు 
రూపరసగంధములను శోధించుటయు 924, సృష్టిని భూమండలపరిమితిని 
పదార్థస్వరూపమును నెజుంగుటయు 25, పరివితముగా భాషించుటయు, 
తత్ కీణమె ప్రత్యు త్త త్రరమొసంగుటయు అశువుగాం గవి తము 
చెప్పాటయు జ్ఞానముగాదు 26, న్మేతపల్లవి నాదకళ, కరొపల్లని, భేదకళ, 
స్వరపల్లవి మున్నగు సాం కేతికవిద్యలను (గహించుటయు 27, కావ్య 
కుశలత సంగీతకశాపరిజ్ఞానము, గీత (ప్రబంధ నృత్య కళాపరిచయము, 
సభాణాతురి, శబ్దసౌందర్య పరిజ్ఞానము 28, వాగ్వలాసము, మోహన 
కళ రమ్యరసాలగాయనకళ, హాస్యము, వినోదము కామకళ, సంగీత 
యుక్తి ఎ'నావిధచ్నితకళలుగూడ జ్ఞానముగాం బరిగణింప దగవు 29. 
నానావిధ కౌశల్యము, చితకళ, వాద్యకళ, సంగీతయు కి నానావిధ చిత 

కళొజాలము త0, అరువదినాలుగు కళలు మొదలుకొని (పపంచమునందెన్ని 
కళలున్నవో యన్నికళలుు పదునాలుగు విద్యలు, సమస్త సిద్ధుల. నెజుం 
గుట జ్ఞానముకాదు లి[, ఎవండెంత సక లకళ్ళాపఏీణుండై. నను" సంపూర్ణ 
విద్యాహపూర్తులై నను నవియన్నియుం 7గేవలము కౌశల్యములె, వానిని 
జ్ఞానమని యవ్వండును నుడువజాలడు కిని, 
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బ్రబియన్నియు సెజుంగుటయే జూనమని సాధారణముగా 
దోయయును. కాని ముఖ్య మగు జ్ఞానము చేజుగానున్న ది. ఆ ముఖ్షజాన 
మునుల (బక్చలి (మాయా సంసర్ల మేమ్మాతమును లేదు కికి, ఇతరుల 
మనస్వ్పులలోని సంగతులను (గ్రహించుట సత్యేమగు జ్ఞానముగనే కాన్సిం 
చును. కాని యది యాత్మజ్ఞున మెన్నటికిని గాదు లి4, యోగ్యుడా 
మహోనుభావుండొకండు మానసపూజ గావించుచు మధ్య నెద్దియా 
మణిచిపోయిను. ఇంతలో నెవరో యొక రంత ర్హానముత నామజిపును 

(గహూంచి యా మహానుభావునితో “అట్లుగాదు మోరిచ్చట నీ విషయ 
మును వుజుచితిది” అని యజచిచెస్పెను. ఇటుల జనుల యంతరంగము 
నందలి సంగతులను బెలిసికొనువారలను జనులు పరమజానులని చెప్పూ 
దురు. _ కాని యే జానమువలన మోకుము లభించునో యాజాన మిది 
కాడు కి5._8ి6. జ్ఞానము బహుపకారముల నలరారుచున్న ది ఆయా 
ప్రకారము లేవియో వివరించుట సామాన్య కార్యము గాదు. సాయుజ్య 
ముక్తిని సమకూర్చు జ్ఞానము 'వేరుగానున్న ది 87. ఇదియంతయు నాలించి 
శివ్య్య్వుండెిటుల గురువర్యుని (ప్రశ్నించుచున్నాండు. ““గురుమహారాజా! అటు 
లై న-వో బరవు శాంతి (పాణి శీజానమూలమున లభించునో దానిని వి_స్త 

రించు యాజ్ఞ యిండు*”) తిరి, గురువ్రుచెప్పిన (పత్యు త్తరమిది __ శిప్యూ! అట్టి 

శుజ్జ్యూూనమునుగూర్చి రాబోవు సమాసములోం చెల్సెదను. ధ్యానపూర్వక 

ముగా వినంగోరుచున్నా(డను కి9. 

- ఇం tern 

ఆజవ సమాసము _ జద్ధజ్ఞాన నిరూపణము. 
శుద్ధమగు జ్ఞాన మాత్మజ్ఞానము. ఆత్మజ్ఞానముయొక్క- లవణ 

మేదెయనః దన్నుందాను (గ్రహించుటయే 1. ముఖ్యదైవతము నెటుంగు 
టయు సత్యస్వరూపమును గురుతించుటయు నిత్యానిత్య "విచారమును 

గాకుంచుటయు జ్ఞానమని 'పెద్దలుచెప్తూదురు 2. సంపూర్ణముగా నీ దృశ్య 

(పక ఎల్ లయ మైపోవుటయుం బాంచభాతికము నెప్టియు 'లేకుండుటయు, 

నడా పము మూూాలవుట్టముగా నశించుటయు (ఒకటిదక ,- రెండవది లేక 

పోవుటయు జ్ఞానము లి, మనస్సునకు బుద్ధికినిగూడ నగోచరముగానున్న 
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దియుః దర్క-మున కవకాశము నొసంగనిదియు ఉళ్లేఖనముకం౮కును (నై 

ఫముకంకెన్సు బరావై_ ఖరికంశును బె గానున్న దానికి జానమనివేరు 4. 

ఎచట దృశ్యమానమగున 'దెద్దియును లేదో యచట *అహాం (బహ్మాన్ఫీ 

యను జ్ఞానముగూడ 'నజ్ఞానమగునో యట్టి శుద్ధమును విమలమునునగు 

స్వరూప పూనమే, జానమన్ చెప్పబడును ర్ రేన్నింటికిని సాఖీయగు 

వస్తుక్రియావస్ట ను జనులు జ్ఞానమందురు, కాని యా యవస్థయందుం గలి 

గెడు జానముకూడం బదార్థముకంయొను భిన్న ముగాదు. కావున నిదియు 

వ్యర్థమే 6, ఏలయన, దృశ్యే పదార్థమును ఇలిసికొనుటకుC బదార్థజ్ఞున 

వోనయే చెప్పుదురు. శుద్ధస్వరూపషమును 'దెలిసికొనుటకు స్వరూపజ్ఞానమని 

చెప్పుదురు 7, ఆ స్తిక్యము లేనిదానికి సర్వసాథీ.త్వము అనునది యచ్చట 
నుండి రాగలదు? కానునం దుర్యజ్ఞానము నన్నంటికిని శుద్దజానమని 

తలంపంగూడదు రి, జ్ఞానమన నదె వ్రతమని (ఒకటినిడిచి "రెండవది లేని 

దానిని చెప్పుదురు, తుర్యావస్థయన్న నో యది (ప్రత్వశుముగ డై ఏతరూా 
పము (తురీయ మన్నింటికిని సామీగావున నొకటి స్వయముగం దుర్యము. 
"రెండవది సాత్యుముగానున్న యది కావునం దుర్యావస్థాజ్ఞునము శుద్ధజ్ఞునము 

గాదు, ఛుద్ధజానమనునది 'వేబుగానున్నది 9. శ్రోతల “౮! బ్రపుడు మిలు 

శుద్ధజ్ఞాన ర్. 'ణములను వినుండు,  *మనము శుద్దస ద్ధస్వరయాపులమే” యను 

దానియం దనుభవముగలుగుటయే శుద్ధజ్ఞానము, వుహావాక క మంత్రము 
మంచిదియే. త_త్లమసి (తత్ + త్వం 4 + అసి= ఆ ట్రహ్మాము సివే 

1. మనము (బహ్మస్వరూపుల మె యున్నా రమను జ్ఞానము... (బ్రహ్మస్వరూప 

(ప్రాప్తీయైన పిమ్మట నీ జ్ఞానముండదు. ఒకవేళ నున్నచో నది యజ్ఞానమగును. 
2 ఆవస్థలు నాలుగు: _ జ్వాగదవస్థ స్వప్నావస్థ నుషు ప్యవస్త, తురీయావస్థ. 

జా గదవసయందు జీవ్రండు సమ సవిధమలగు చావ్యావ్యవహారమలు గావించును. 

స్వప్న నూనం చిం ద్రియమాలన్ని యు లయ-మెపోయి కేవలమొక మనస్సే సమస్త వ్యవహార 

ములు చేయును: సుషు ప్రి (గాఢనిద్ర యందు . ఇందియములన్నియు మూ(తమేగాక 

మనన్సుగూడ నజ్జానములో లయ మైపోవును, జీవుండు కేవలము మూఢావ సయందుండును, 

ఈ మూండవస్థలలో జ్ఞా జానముం గలుగుమ. తురీయావసయందు జీవునకు స్వస్వరూప 

జ్ఞానము గలుగును. అనగా జీవునకు "నేను (బహ్మరూపుండనను ననుభవము కలుగును. 

శ జ్ఞానముగూడ్త నుపాధిసహిత మేగాన నిదియును శుద్ధజ్ఞానము గాదు. దీని పిమ్మట ఉన్మ 

నీయావస్థ యాన్నది, దానిలో మనస్ఫుగూడ లయ మెపోవును, 
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ెరాయున్నా డవ ఈ మంత్రము జపించుమని చెప్పలేదు, ఈ వాక్యమును. 
i షొకుశు విచారము గావింపవలసియున్నది 10-11. ఈ మహావాక్యము 
సస స్తమర్మత్రముల సారము. దీనినిగూర్చి "బాగుగా విచారించి పర్యవ 
సాసాము (గహింపనలయును, ఈ మంత్రమును జపించుటనలన అజ్ఞానాంధ 

గౌర మెన్నంటికిని నశింపనేరదు 12, ఈ మహావాక్యమున కర్ణమును విచా 
రిరశాత్రిమేని “మనము స్వయముగా (బ్రహ్మమే , అయియున్నారి”మని 
తేలును. కావ్రన దీసీని పివించుటవలన వ్యర్గపరిశ్రమదప్ప ఫలమేదియుం 
గ ుగయాలదు 18. ఈ మహావాక్య వివరణమును గానించుటయే జ్ఞాన 
వ్వునక్రు ముఖ్యలకుణము. అట్టిముఖ్యలతుణముక తన మనము (బహ్మస్వరూ 

స్పుల మనుసంగతి సుబోధమగును 14. తనకుం దనది లభించుట (నేనెవ్యరని 

తెలిసికొనుట లేక యాత్మస్వరూప మెజుకయగుట్ర యను నీ జ్ఞానము 
పరామదుర్ల్షభమైనది. ఈ జ్షాన మాద్యంతముయందు స్వయంభూస్వరూ 
పుకఘ్సుననున్నది 15, సమస్తము నెచటనుండి (ప్రకటితమగుచున్నదో 
జేనసియందిది యంతయు లీనమగుచున్నదో యట్టిజ్ఞానము గలిగినపిమ్మాట 
ఇంంభనములను గూర్చిన (ఛాంతియంతయు ననించును 16. శుద్ధజ్ఞానము 

కముందు ఈ మతములు మతాంతరములు దుర్చలములై_ నిలువజాలక 

నశంచుచున్నని. అంతియగాక అతిసూత్మువిచారము గావించినయెడల 

ఊుద్ధ్యునము గలిగినవారి కన్నిటను నై క్యము గనిపించును 17, ఈ చరా 
ఇవర ప్రపంచమునకు నిర్మలమును శుద్ధస్వయాపమునగు "శుద్ధజ్ఞనమె మూ 

అ మైయున్నది (నిర్మలమును శుద్ధస్వరాపము నగుదానిని 'వేదాంతేముతాను 

ణు *రముగ శుద్గజ్ఞానమందుర్చు 18. తనణుూాలస్థానమును అన్వేపి.చుటవలన 

ఆఅజ్జానము తనంతన నశించును. దీనినే మూాకు[పదమగు (బహ్మాజ్ఞనమం 

డెకురు 19. ఇట్లు తనను గు ర్లించుచుండ. (గ్రమముగా సర్వజ్ఞ తము 
(పా వ్పించును, దీనివలన వకదే.యత పూర్తిగా. దొలణిపోవును 20. గనే 

చావ్ష(డను?” అను సేతువును హృదయమునం దుంచుకొని చూచిన 

ఊడల “నేను నిశ్చయముగ "దేహమున కతీతరాపుండనై యున్నాడని” 

అను నంశ మెణుకపడును 21, 

1. మనము అహం (నేను) (బహ్మ (శుద్ధస్వయాచమగు (బ్రహ్మమును) అని యన 

ున్నారము, దీనిని అనుభవములో నికి జెచ్చుకొనుటశే కుద్ధజ్ఞానమని “ఫీర్లు 



1గ చానబోధ ద, క్_ రీ 

(ప్రాచీన కాలమున ఈ జ్ఞానసహాయమున పలువురు మహాత్ములు 

ముక్షులె రి 22, వ్యాసుండు, వసిష్టుడు శుకుండు నారదుండు, జనకుండు 

మొదలగు మహాజ్ఞాను. లీజ్ఞానమువలననే మున్ను తరించిరి 28. వామ 
దేవుడు వాల్మీకి అత్రి శౌనకుడు మున్నగు బుపీశ్యరులు ఈ జ్ఞాన 
సహాయముననే 'వేదాంతవిచారముల నొనరించి పరమాత్ముని బొందిరి24, 

సనకాదిబువులు, ఆదినాభు(డు, మక్స్యెంద్రనాథుడు, గోరతనాథుండు 

మున్నగు మహాత్ములు ఈ శుద్ధజ్ఞానము కతననే ముక్తులె పోయిరి 25, 

సిద్ధులు మునులు, మహానుభావులు మున్న గువార లందజకును ఆ శుద్ధ 
జ్ఞానమొక;టియే మోూశమును బడయ నాధారమెైనది,. శుద్ధజ్ఞానానంద 

ముననే నిరంతరము మహాబేవుండు  తాండవమూడుచున్నాండు ౨6. శుద్ధ 
జ్ఞానము, వేదశ్యాస్త్రుముల సారము. అదియే గురుప్రతీతి అదియె ఆత్మ 
(పతీతి విచారము ఎభావికులకు వా వారివారి భాగ్యానుసారముగ. శుద్ధజ్ఞానము 
(ప్రాప్తి ప్రించును 27, సాధువులు, వులు; సత్పురుషులు, సజ్జనులునగ్ను .యోగ్యు 

'లేజానసహోయమున భూతభవివ్యద్వ రృమానకాలముల నెజుంగుదురో 

అజ్ఞానముకంచే నధిక గువ్యాతరమైనది ఆత్మజ్ఞానము 28, తీరసేవ, తపము 
చేయుట, దానములొనర్చుట, ధూమపానము'చేయుట (తలను క్రిందుగం 
గట్టుకొని క్రిందనున్న పొగను బీల్చుటు, పంచాగ్ను లమధ్య నుండుట 
(నాలుగువై పుల నన్ని రగులుకొల్సి మధ్యనుండి నూర్వతాపము సహిం 
చుటు గోరాంజన మొనరించుట (భగవ్నక్సీతికై యన్నితోం గాల్చు 
కొనుట మున్న గువానివలన ఆత్మజ్ఞానము కలుగజూలదు 29. అది సకల 

సాధనములకును ఫలము. సంపూర్ణ జ్ఞానమునకు శిరోమణి. ఆత్మజ్ఞానము 
గలిగినమోదట _ సంబేహము లన్నియు నశించును కి0. వబదియాణు 
ఛావలున్కు ఆ భాషలలోని సామాన్య(గంథము మొదలుకొని వేదాంతము 
వజకునుగల సమస్తమునకు అత్మజ్ఞానమే గవానార్గము (ఎంగ శక్ర వ్ట్ము 
గాని యంశముు కీ1. ఆత్త జ్ఞానము పురాణములు చదువ్సట్లదె, నెజట్తుంగ 
బడదు. దానిని వర్ణించివ్యర్థించి వేదములు విసికిపోయైన్లు. కాని (శ్రీ సద్దురు 
మూ చరి" యనగ హామువలన. నేనిప్పుడు మౌ కందజక్ దె దానినే 'చప్పూ' 
చున్నాణడన్లు £5 సంస్కృతము, మప+రాష్ట్రము మున్నగు ఛాష్మాగంథ 
నులయందు _నా_మియుం బ్రహమణెద్చు కాని హృదయమునందు 
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గృసామూ ఇ_ర్షియగు సద్గురున్నామి నివసించి పిరాజిల్లుచున్నా (డు. _క్షాన్సున, 

నిష్తూడం (ప్రన్తుతాంశము దెలుపుటకు నాకు... సంస్కృత (ప్రాకృత! గంథ 
ములత్ో నెట్టి యావశ్వకమునులదు లికి _ 84. వేదాభ్యాసము, సద్దుంథ 

(శ్రవణము. మున్నగు పరిశ్రమలు. కొంచెమేని లేకపోయినను శీవలము 
సద్గురుని కృపవలన, నన్నియును సహజము, (సులభములగును కిక, 

. మహారాష్ట్రము మున్నగు సమస్త 'ేశభాషలలోయల (గ్రంథము 
లన్నింటిలో సంస్కృత(గ ంథములు తమో త్తేమములు. సంస్కృతీ గంథము 

అన్నింటిలో వేదాంత గంథములు సర్వ కేష్థములు 86. వేదాంతమునందు 

'వేదములందలి సంపూ బ్ర రహస్యమంతయు నిమిడియున్నది. అందుచే 

'నేడాంతము సర్భ(ేస్థమనిపించుకొనలలిగాను 8/. ఆ వేద్రాంత్తమ్లున్తుకూడ 

మధించి (తజచ్చి తీసినయర్థమ్ను అతిగవాన్లమగు పరమారము, దానిని 
టో కళ్ 

హో వు. 

విరా కిప్పుడు నేనైజ్రింగంచుచున్నా(డన్లు కీర పడ్డం గహాకమునకరటును 

గహానమైనది సద్దురుని వచనము. సద్దురుని వచనమువలన నవశ్యముగా 

శాంతి లభించును కి9. సద్దురుని వచనమే వేదాంతము. సద్దురుని వచనమే 

సిద్ధాంతము. సద్దురుని వచనమే  (ప్రత్యకుమగు నాత్మానుభవము 40. 

ఎయ్యెడి (గహీంప శేక పిముగానినిషయమో, ఎయ్యాది నా గురుస్వామి 

వాకర్యమో, దేనివలన నాకుం బరముశొంతిలభించునో, ఎయ్యెది నాహృద 

యమునందలి రహస్యతరాంశమో దానినిపషడు ఈ తణమున మో కంద 

అకుం "బెలుపుచున్నాండను, నావైపు ధ్యానమునుంచి వినంగోరెదను 41 48. 

(“అవాం (బ్రహ్మాస్మి? అనునది యజుగర్వేదములేని ముహానాక్యము. న్ 
యర్దమునూ' దర్కి-ంప నసొధ్యము. ఇందలి త్రావమువం గుర చ 
3 క్యము గలుగుచ్లున్నది 44. “స్వయముగా నీవ్మెబవ్మావు. ఇందు సందే 

వాముగాని, (భమగాని యుంచుకొనకుము” అనునదియే యావాక్యము 

నందుగల మహోమర్శము 45. నవవిధ భ కులలోనిదగు ఆత్మనివేదన 

'భ_క్రికిగూడ నిదియేమర్శము 46. ఈ పంచమహాభూతములు క్రమముగా 

నాకచానివెట నొకటి కల్పాంతమునందు నాశనమైపోవును. మజియుః 

(బకృతిపురుషులు (మాయ, (బవ్మాము) గూడ (బహ్మామేయగ్తును ఉ. 
దృశ్యపదార్థములన్నియు లుష్పమెపోవణగనే వా _సవములో (నేను? 

అనునదిగూడ నుండజాలదు ఇత? బర్యబవ్మామన్ననో, అత్నత్వమాది 
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నుండియు నదె బై్వతమే 48. ఎచ్చట సృన్టినిగూర్చిన వా _రయేలేవో యచట 

నాదినుండియు ఏకత్వము (అదై (తము గలదు. అచ్చట వీంకముయొక్క_ 

గాన్మి (బహ్మాండముయొక గాగాని జాడలేవియు నుండను 49. జ్ఞనాన్ని 

(పకటనముకాంగానే దృశ్వ్యరూపమగు చె _త్రచెదారమంతయు నష్టమె 

పోవును, తదాకారమగుటవలన భిన్న త్వమూలమంతయును దెగిపోనును 50, 

జగత్తు అనిత్యమను జ్ఞానము కలిగినపిమ్ముట వృత్తి దానినంటుకొనదు. అది 
దానినుండి (వృ _త్రీజ్ఞానమునుండ్సి పరాజ్బుఖమై పోవును, కావున దృశ్యము 

(సంసారము) ఎదురుగా: గనివించుచున్నటులున్నను దాని యభావమే 

స్పష్టముగా భాసమగుచుండును 51, అనన్యమగు భక్ గురునియందుం 

గలిగినపుడు నీకిట్టి చితతోడనే పనిలేదు. గురునినుండి వేతై భ క్తుడవు 
గాక యుం౦ డకుము 592. ఈ విషయము దృఢము గావించుకొనుటకు 

సద్దురునిసేవింపుము. ఏలయన సద్దురుసేవవలన అవళ్నముగ సమాభానము 

కలుగును 5కి. ఇదియే అత్మజ్ఞానము దీనీవలననే పరమశొంలి లభించును, 
మజియు భవభయముగూడం. దోలంగిపోవును 54. ఈ చేవహామే నేనని 
తలంచువా? డాత్మఘాతకుండు, అట్ట యవివేకి చేహాభిమాన కారణమున 

తప్పనిసరిగ జననమరణదుఃఖము లనుభవించుచుండును 55, 

క్ట శిష్యుయా! సీ నీవు నాలుగు చేవాములకంతెను వేజుగా నున్నా 
డవు. నీవు జన్మకర్మములకు భిన్ను (డను, మజియు సంపూర్ణ చరాచర 
సృష్టికి లోపలను వెలుపలను నీవే నిండియున్నా (డన్ర 56, వా “సవములో 

బద్ధుండెవ్వండును లేడు. ఈ జనులందజును (భాంతివలన సర్వమును మణచి 
su టీక 

న. 

యున్నారు, ఈ చేహాభిమానమును దృఢముగా బట్టుకొనియున్నారు 57. 
కీ శివ శిష్యుండా ! సవ పరమార్గమును ద్నఢము గావించుకొనం దలంచితివేని 

(ఎ ath h కన్ Le త్ 

వకాంతములోల గ్లూర్చుండి స్వరాపమునందు. (బ్రవ్మాస్వరూస మున లేక 
అవహాంస్వరూషమున్స వ్మిశాంతి. గై కొనవలయును రి, (శవణమున్వో, ” 
మననమును ఎప్పు డఖండముగాం చేయుదునో అప్పుడే నీకు సమాధానము 
లభించును. మజీయు | బహ్నస్టానము పూర్ణ ర మైెనపిమ్మట నీకు వై వైరాగ్యము 
లభించును కర్రి ఓ. శిమ్యండా ! ! ఒకమాటవీనుము. నీవు ఇచ కువచ్చినటుత 
మెలంగూచు ఇంద్రియములకు న్వాతంత్య ము కలుగజేసే _వాసకీతోట్తూడే 
ఆయు పల కతన మమల త ప లో ను noha న to he 

' మెలంగెదవేని న్మమృత్యుదుఖము లెన్న టికిని నిన్ను విడిచిపోపాలవు 
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60, త్యాగము గావించుటచేం (బాణి కెటుల రాజ్యలాభ ము కలుగునో 

యటులె వివయసుఖములనుం ద్యాగముగాపించి , వె వైరాగ్యమును 

గడించినవానికి సంపూర్థక్ణ్యనము సమకూరును 61. నొంగునణగల 

మణీయందలి లోభమున మూర్గించి రాజ్యము నవహేళనము గావిం 
' చుట మంచిపనిగాదు 62, అవిద్యను వదలి సువిద్నను (గ్రహింప 

వలయును. దానివలన నీశ్వర్యపాప్తి త్వరలో నాసను "6కి. సన్నిపాత 
రోగమునందు భయానకదృశ్యములను గాంచునట్టి రోగి సరియగు 
నావషధమును సేవించిననెంటనే సుఖానందమును బడయునటుల అజ్ఞాన 

రూ్యాపనుగు సన్ని పాతవ్యాధియందుగూడ మిథ్యాదృశ్యములు (సాంసారిక 

ములు కానిపించును. కాని జానరూపమగు కొవధమును దీసికొన్న తోడనే 

దూ మిథ్యాదృళ్యము జాడపొడలే కాన్సింపన్ర 64.65, అసత్య స్వప్న 

ములతో నిదురించువాండు భయమునం గేశలువేయును. వానిని మేలుకొలి 

వీనయెడల మొదటి నిర్భయదశ తిరుగ సమకూరును 66, స్వప్నమన్ననో 
నది విథ్యయే. కాని స్వప్నము నొందినవాని కది సత్యముగాం దోంయ 

చున్నందున దుఃఖము కలుగుచున్నది. కాని యెయ్యెదివిథ్య యో దాని 

నిరసనమును నెటులః జేయనగును? 67, స్వప్నము మేలుకొనినవానిపట్లనే 

యసత్యమైనది. అది నిదురబోన్రవాని నావరించియుండును, మేల్కొని 

'తేచినవిమ్మట వానికి స్వష్పృమువలని భయమెద్దియు నుండదు 68, ఇటులే 

అవిద్యాని ధయు నంత గాఢముగా నుండును, దానివలన మిగుల గొప్ప 

(భమ పాదుకొనును. బ్షట్టిదశీయందు (శ్రవణమువలనను మననమువలనను 

పూర్త వుగు జాగరూకోతే “నేౌందనలయును 69. హృదయపూర్వకముగా 

సషమములనుండి విర క్వ కడై యుండువాం్లే జాగరూకుఃడు (సిద్ధుడు 70. 

పవయములనుంతజి విర  క్పందంగానినాండం సాధకుడు. ఆతండు స్వ గొప్ప 

చాండనను అభిమానమును విడిచిపెట్టి మొట్టమొదట సాధనమునే చేయ 

వలయును 71. సాధనమునుగూడ్లం సేయయాలనివాండు సిద్దుడ (జ్జుని 

నను దురభిమానమునో బద్ద్భుడగుచున్నా(డు, (సాంసారిక బరేధనములేలో? 

జికు-వడుచున్నా(డ్ఫు 75. (పకృ తొంశము సుబోధమగుట  కిపుడు 

బడ్డుల, ముముతయువుల్క సాధకుల, సిద్దుల లక్ణములను జెప్పెదను, 

సోపేథానులదై. యాలింపం గోరెదను 7కి__/4. 

జా - 
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ఏడవ సమాసము -- బద్దలక్షణములు. 

సృష్టిలోని సంపూర్ణ చరాచరజీన్రలు బడ్డులు, ముముయునవులఎ, 

సాధకులు సిద్గులు అను నోలుగుతెజంగుల నున్న్నేరు 1. ఈ నాలుగువిఖ 

ములందస్ప ఐదవవిధమున నున్నదెద్దియును లేదు, ఇపు డీ నాలుగులయ,.౯౩ 

ములు మికు ఫవి స్తరముగాం బెలుపుదును 2.8. పై నింజెప్పిన చతుర్విధ 

జీవులలోనుండి తొలుదొలుత నీసమాసమునందు బద్ధులలమణము జెలు 

' పదును, సొవభానమనస్కు-ల?ై_ వినుండు,  శేషించిన మూూ(డింటిలక్నలా 

ములు (క్రమముగా జెప్పుదును 4-5. (గుడ్డివానికి దృష్థ్రీ లేనికారణామున 

దశదిశలును భూన్యాకారములుగాం దోంచును. అటులే స్వార్థమను నంథు 

తము కలిగినకారణమున బద్ధునకుగూడ జ్ఞానదృష్ట్రీ శేకుండుటిచే సమ స్ప 

(పపంచము  (సంసారమంతేయు బంగారమువలె. దోంచుచున్న ది 6. 

భక్తులు కనులు తప పస్వులు, యోగులు నిరాగులుు, సన్యాసులు 

మున్నగు సత్పురుషులచే నావరింపంబడిన యా (పపంచమునందు బడ్డుని 

దృ్టీలోనికివచ్చు యోగ్యులు లేరు 7. బద్ధపురువుండు కర్మములువ, 

అకర్మములు, ధర్మములు, అధర్మములు, సుగోమమగుప సరమార్థమార్షముం 

ఇజుంగండు రి. షట్ఫాస్త్రు) నములు, సత్చాంగ త్యము, సత్నాతత, పవ్మిత 

మగు సస్మార్ల ములుగూడ వానికి. గాన్పింపవు 9. సారాసారపిచారముం, 

స్వధర్మాచరణము, పరొపకారము, దానపుణ్యము నాతడు [గ్రహాం 

పడు 10. బధ్దుని హృదయమునందు భూతదయ యుండదు. శరీరంా* 

పవిత్రముగానుండదు. మజీయు. దోడిమనుమ్యలను (బసన్నము గావించు 

కొనుట కాతండు మృదుమధురవచనములనుగూడ నుడువండు 11. బడ్డు 

డగు పురువుండు భక్తీ జ్ఞానము, వైరాగ్యము, ధ్యానము, మోవవమే 
మొదలగు సాధనముల నించేశేనియు  నెజబుంగండు 19.. అంతియగాక 

వాడు నిశ ృయాత్మిక మగు చేవతనే  యెబుంగండు, వీరు మహాత్ములను 

వివేకమే యతని హృదయమున గలుగదు. మాయాకొతుకమును దెలిసి 

కొనజాలండు 1లి. వాండు పరమార్గమును గురులించు 'తెజుంగే యమెవంం 

గండు, అధ్యాత్శనియాపణము 'నెజుంగ (డు, అంతదనుకబోనేల, స్వయము౨గో 

తన్నే యెబుంగడు 14. బద్ధునకు జీవుండొందు జన్మకారణము తెలియదు. 

సాధనపులముల గరుతింపంత. మజియు వానికి యథార్థ మగు సత్యమూను 
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గూర్చిన జ్ఞానముండదు 15. దేనియందు దాను సయముగా బంధింప 

బడుచున్నాండో అట్టి బంధనస్వరూప మే బద్ధు( డోజుంగ(యడు. వానికి ము E 

లకుణముగాని విలకుణవస్తు (బ్రహ్మజ్ఞానముగాని యుండదు 16. శాస్త 

ములటోని యర్లమును విన్పిచెస్పినను వాయు 'తెలిసికొనడు. తనజీవితము. 
నకు ముఖ్యమైన, స్వార్ధమెద్దియో వానికి. చెలియదు. మజియు చేను. 
సంగల్పముచే. నిటుల బంధింపంబడియున్నాండననిగూడ నాతడు వివా 
రింపండు 17. ఆత్మజ్ఞానము లేకుండుట బద్దుని ముఖ్యలవణము. వాడు 

పుణ్య తీర్ణములు దానములు పుణ్యములు మున్నగునవి కొంచమేని యెజుం 
గండు 18, వాని హృదయమునందు దయ, కరుణ, వినయము, ముగి, 
శొంతెి, తవు మున్నగు సుగుణములుండుటకుం దావులేదు 19. వేయేల, 
జ్ఞానహీానుండగు బద్ధపురుషునకు జ్ఞానలవమణము లెట్లు పట్టువడనేర్చును? 

తనముందు సమ స్తమైన దుర్గకుణములు నిండియున్న వాణే బద్దుండు 20, 

బద్ధుని స్వభావము తెలిసెడను. నానావిధములగు పాపకార్యములను 

గాఏంచుటవలన వానికి? బరమానందము కలుగును. వాని హృదయము 

మూర్జ్యో_దేకముతో నిండియుండును 21. వమానవుని హృదయమున 
కొనుము, (క్రోధము గర్వము, మదము, ద్వంద్వము, భేదము మున్నగు 

దుర్గుణములు నిలుకడగానుండునో వానిని బద్ధుండని తెలిసికొనుము 22. 

దర్పము, దంభము, విషయేచ్చ, లోభము, కర్క-శత్వము, అశుభత్వము, 

హృదయమునందు వెేశేవముగనుండువాండు బడ్డుండు 28, వ్యభిచారము 

(కామాస_క్ర్రి మత్సరము, అసూయ (పరగుణేషు దోపావిష్క-రణం), 

తిరోస్మా-రము, పాపము, వికారము మొదలగు అవగుణసమూహా మెవని 

నావరించుకొని యుండునో వాండె బద్దుడు 24. బద్లపురుషుడు దురఖి 

మానమునకును, హాఠమునకును, అపహాంకారమునకును, వ్య(గతకును 

(తొ(ట్రుపాటునక్సు, దుష్క-ర్మములకును గనియెయుండును 25. కపటము, 

వాదవివాదములు, కుతర్క-ము, భేదము, (కూరత్యము, నిర్ణయాళుత్వము 

మున్నగు దుర్గుణములు బద్దుని నాశ్రయించియున్నపి ౨6, నింద, ద్వేషము, 

అధర్మము, అభిలాష మొదలగు బహూువిధదోషముల కాతండు అటపట్టుగా 

నుండును 27. (భష్టత్వము, అనాణారము, నష్టత్వము, ఐక మత్యరాహి 

త్పము, అవినీతి అవిణారము బద్ధుని వాదయమునః బెంపొం 
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దును జర, నిష్టురస్వుభావుడును, ఫఘాతకుండున్తు ఇతరులను వధించు 

వాడును, పాపకార్యముల నాచరించువాండును, (గోధమునకు నెలవ్రుగ 

నుండునాతండును, ఉండి యనేక కువిద్యల నెటింగినవాడును బద్గు(శు 29. 

దురాశ, స్వార్థపరత్వము, కలవావ్రియత్వము, అనర్గము, దుర్శతి, (సతీ 

కారము చేసితీరవలయునను (క్రోధస్యభానము 80,  శల్పనము, కామన 
(ఇచ్చ), తృష్ణ, వాసన మమత్క భావన మున్నగు దుర్గుణములతో విజ్హ 
వీగుచుండువానిని బద్ధుండని (గ్రహింపవలయును కి1. విక ల్పుండుగను 

(ప్రమాది విపాదిగను మూర్షుండుగన్కు ఆస క్షుశుగన్కు 1పొపంచికుంు 

గను, అధికోపాధిగను, (కుటుంబపోషకుండు 52, అతివాచాలుండుగను, 

పాొషండు(డుగను దుర్గ నుడుగనుు  మోసగాండుగను, దుషుండుగను, 

దుర్లుణుండుగను నుండి క్, అవిశ్యాసము, (భ్రమ, (భాంతి, "తనము, 

విశేపము (ఛాంచల్యము) ఆలస్యము మున్నగు భావము లెక్కువగాం 

గలవాడు బద్ధుడు కీ4. లోభియ్స్కు ఉద్ధతుండు, పరులశేయస్సు 
నకు సహింపనివా(డు, మదయుతుండు, అసర్కేర్ముడు, ఎంతవానినేని 

లక్షుము చేయనివా(డు కిక, పరమారవిషయమునందు అజ్జానిగనుండి 

(పాపంచిక విషయములలో నప పరిమిత పరిజ్ఞానము గలిగియుండువాండు 
స్వయముగా మనశ్శాంతి యెజుంగనివా(డు 86, పరమార్థ ము ననాద 

రించుచుం [బపంచము నెక్కు-వ యాదరించుచు గ ఎ్రవస్థాశ్రమభారమును 

సంతోషముతో నిరంతరము వోయుచుండువాండు “బద్ధపుడషుండనం 

బడును 87. బద్ధునకు సత్సంగము మిగుల నస సహ్యకరముగ నుండును, 

సాధువులను అవతారపురువులను నిందించటయన్న ౧ బరమానందము. 
తేన బుద్ధిని ధర్మవిషయమున (బసరింపనీక శృంఖలములు తగిలించినటుల 

బంధించి, కూర్వ్చుండుట యన్న సంతోపూవవాము కిరి నేతిలో ద్రనము 

నకు సంబంధించిన జపమాలధరించి నిరంతరము కాంతారతుండై వ _ర్రించుట 

వాని నియతకృత్యేము, సత్సంగ మనునది వానికడం గల్ మునశేని 

యుండదు 89. నిరంతరము కోనశమును గాంతలను గనులకజవారలాంచి 

యానందించుటయుం జెన్ట్చలతో నిరంతరము కాంతాకనకములను గూర్చిన 
(పసంగములను దనివార నాలించుటయు, ధనమునుగూర్చి యెల్ల ల్లపుడు 

చితించుటయు. 40, మనో నోవాక్కా-యములతోడను జీవపాణముల 
——_— ns 
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Hi MM si iY, నే 4 సగరుని ఉమొుగెన్య జ. సుగమ, కొడగు 

సరిర్టనన్ష మరిం గా మ ఇ జరిన? 11 సము మును ౧చరప్పుల్యు' కార్య 

ఇంతగ Mg Me గొ తరము నస నద! నొనఘుటలోయ గిడుప్పురోను 
REE కు, గః nh 1 గ వ. pe ay గ్ తస! MS Mot “కాట 

sawn hee hh, సాలు గంతలు, ద్వే ములు, 
POE dan Tn, aes wile tn గ" న్యస్టందచువాంయను, బరమార్థ 
సరు మతా నల, EES బళ పురుషుడు శస గడియ సము 
సమ, "any Tn aie నీ స rhe” చీము శన సస్వునియోగయు'చేయకో 
Uw! Hit, ea Wh, శాసనం 2 ములు. గెరుస్పున *నయును 46, తీర్థ 
Idd, DR, py gin, ధ్ సత్క్.ఇసహోపణముుమం త్రము, 
Wit, a, TI సమే స్టమును అనుస్టీంచుటలో 
tty (ను TI ఫోర్స్. మేరో ంనియున్య పసు కోలలు 
గ Wyn, Me స మరీ a Wyn, జతిసినిమమునందును 
సట POAT) న్యు ము న ure Fag $Y కలీ స్య్గమునః దపభిరసవలు 

వలి లీ సము నంగ. SNM 5 సము 48, fn ౧దలయణములు 

SORT reel, ఇన! బద్దలకుణముటు మార్చుకొను 
QE, WR సిపి ముముతుంత ముల  'నెటీంగంపదను, 
Bp 40, 

సనం py 

wimg! Worry 

ఎనిమిదవ సమానము .- ముము * లక్షణములు. 
Weed ema 14?! ఇ లెఖ కయ) ననటతణములగు స్బ్బవై న 

భు" Ep NI Wes i be eng బన RUE (ద్య “నశనున 

న గగన రసంలో లు నుముడం గల తెర్నున్ దు దము (పొష్సిం 

మము క అన. బన్మ్యతాతి. సుసారదుుఖములలోం. దగుల్కొంని 
So, (తిధి తస ముక సంతి స్పుడగును, తరునాత నాబద్ధుండు 
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సౌభాగ్యవళశమున అధ్యాత్మనిరాపణములనాలించి యంతఃకరణమునందు 

దనలోపములకు. బశ్చాతాపమునొందును కి. తరువాత బశ్చాత్తాపఫల 

ముగా గృపవచ్ద శశమమునుండి విడివడును. పిదప విషయసుఖములన్న 

దనమనస్సులో' విసుగునొందును. 'చాలుణాలు గ వాస్థాశ్రమమువలని 

యుట్వేగము నాకుం దగ్గినదని నుడువును 4, అప్పుడు బద్ధుండు క ప్రపంచ 
మంతయు నశించునదె, ' గృవాస్థాశ్రమసంబంధములగు (శమలవలన ఫల 

"మేమియు6 గలటుగబోదు. ఇప్టుడై న నాజీవితమును సార్థకము గావింపవల 

యుినని తలంచును 5. ఈవిధముగా బుద్ధి తిరినిపోయినీపిమ్మట బద్దుండు 

అలోచనములోనికిదిగి “అయ్యయ్యో! నాజీవితము నేంటిదనుక వ్యర్థముగా 

గడచిపోయినిదని వ్యాకులుండగును 6. మొదటినుండి గావించిన దోషము 

లన్నియు జ్ఞాపకమునకు వచ్చును. ఆ దోషములన్ని యు మూర్రిమంత 
ములై కన్నులకు గట్టినటు లుండును 7. తేన దోషములకు విచారపడి 

దోషఫలముగా సమకూరనున్న యమయాతనం దలంచితలంచి హృదయ 

మునందు భయపడును. అంతతోయబోక తానొనరించిన యగణితములగు 

పాపములనుగూర్చి యీవిధముగం బరితపింప నారంభించును రి, 

“అయ్యయ్యో! నాహృదయమునం బుణ్యకార్యము లాచరింప 

వలయునని యెప్పుడును గొంచమేని విశారింపకపోతినిగదా! నాపాపమం 

తయుం బర్వతమువలెం 'బెరిగిపోయినది. ఇక నెటు లీదుస్తరసంసాగసాగర 
మును దాటంగలుగుదును? 9. నాదోషముల నన్నింటిని చాచియుంచు 

కొంటిని, యోగులు, ఉ_త్తములునగు "పెద్దలసద్ధుణములను దోషములని 

వాకొంటిని. ఈశ్వరా ! నేను సాధువులను, అవతారమూ రులను, సజ్జను 

లను వ్యర్థముగా దూలనాడి పాపము గట్టుకొంటిని 10. ఈలోకమునరిదు 
బరనిందకు ' సమానమైన దోష మింక “సెద్దియును లేదు. ఈదోవము 
నాయందు బీశేషించి పాదుకొనియున్న ది. నా దుర్లుణము లాకాశము 
నావరించినవి 11. సాధుస జనుల గురుతింపలేకపోతిని. భగవంతుని 

సర్చించుటలో చాలుగొనకపోయినాండను. అతిథులను అభ్యాగతులను 

సెతము సంతుష్టి నొందింపలేనై తిని 12. పూర్భపాపములవలన ననిం 

చుెకేనియు సత్క్భత్యము లొనరింపలేకపోయినాండను. నాహృదయము 
నిరంతరము దుష్ట్రమార్గములయందే మగ్నమైయుండెను 1కి. నాశరీఠము 
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నెన్నండు కష్ట్రింపంబేయనై తిని. పరోపకారబుది మొదలే లేకుండెను, 

కామవుదమువలన నొడలెబుంగక ఆబారరకుణముకూడం గావింపనై_ 

తిని 14. కన్న తల్తివంటిదగు భ కని పూర్తిగా వంచించితిని శాంతి 

విశాంతులను భంగపజుచితిని. మూర త్యమువలన సద్బుద్ధిని సద్యాసన 

లను నాశన మొందించినాండను 15, బశ నెట్టు నా జీవితము సార్థకము 

కాగలదు? వ్యర్థ ములగు దోషములను నేను లెక్కలేనన్ని గాపఏంచితిని, 

వివేకము నొక నిముసమేని నాదరికి రానీయనై తిని 16. ఇశ నేయుపాయ 

మున్నది? పరలోకము నాకు లభించుమార్లమేది? అక్కటా! ఓ పర 

మాత్మా! దీనుండనగు నేను నీసన్నిధి కెటుల 'జేరగల్లుదును? 17. నావా 

దయమునం దింతకుమున్నుు సద్భావమొకప్పూడేని యుదయింపదయెను. 

(బతికిన నాల్లునాళ్లు మాన ప్రతిష్టల నార్జి ంచుటతో మునిగి కేలు చుంటిని. 

జాంభికత్వముతో నీకర్మ్శకాండనటనమును జూచువారలను దృ_ప్తిపజుచుట 

కాచరించితిని 18, పొట్టకొఆశై_ వారిక్నీర్సనము గావించితిని చేవతాషిగ్రవా 
ములను విశులందును అంగడులందును బెట్ట ధనమునార్జి ంచితిని,ఓదై వమా! 

చేనెనరించిన పాపములు నా పాపపుబుడియు నాకు బాగుగా. చెలి 

యును 19. నేను నిరంతరము హృదయములో నభిమానము “ెట్టుకొొని 

సె కివూ్య తము గర్వరహితముగా మాటలాడితిని, మజియు ధ్యానము 

గావించునెపముతోం బరులధనము  నెటుల వారింపలలుగుదునా యసి 

యూూచించుచుంటిని 20. నాజన్మకాలమంతయు. బరుల మోసగించుచు 

గడిపితిని. నాతాస్రుజ్ఞాన మిందులకే పాల్పణిచితిని, వాట్టకొజుకు సాధు 

వులన్సు సజ్జనులను నింద గావించితిని. ఓ యాశ్వరా ! నావృాదయము 

నందు నానావిధదోషములు నిండియున్నని 21, సత్యమని శెలిసినదానినే 

నేను ఖండించితిని. మిథ్యనే యెజీంగి (ప్రతిపాదించితిని. ఇటులే పొట్టను 

నిండించుకొనుటకు లెక్క-లేనన్ని కపటకర్మముల నానరించినాండను” 22, 

ఈ విధముగా ముముతుండు బద్ధావస్థలో. గావించినపాపములకు 

బరితొభపమునోెందును, అధ్యాత్మనిరాపణములను బెద్దలకడ నాలించి తేన 

'మొదటివ_ర్షనములన్ని యును మార్చుకొనును 28, పుణ్యమార్గమునై_పున 

కాతని హృదయము పరుగులిడును. సత్పంగమున -కాశపడును. సంసారము 

నందు విర_క్లినొందును 24. రాజులు, చక్రవర్తులు అంతవారు తమతమ 
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నాతని కించుకేని సమాధానము కలుగదు, సమస్తము నాతనికి సంబేహా 
యు_క్త్రముగా గోచరించుచుండును. ఇత సాధువుల శరణ్యములో ని కరుగ 

నలయునని నిశ్చయము గావించుకొనును తి8 _ 89, చేహాభిమానమునుు, 

కులాభిమానమును, (దవ్యాభిమానమును నాతడు విడిచి నానాభిమాన 

ములను మణబిచి సాధుజనుల శరణ్య మునం దనన్యభావము వహించును 40. 

అంతతో నూరకుండక యహంకారమును బూ ర్రిగానిడిచి తన్నుందాను 
బహాుభాంగుల నిందించుకొనును, మోతమునందు గాఢముగంగోర్కి నెల 

కొల్పును 41. చేను గొప్పవాండనని యంతకుమున్ను విజ్ణపీగినందులకుం 

బరితపీంచును, పరమార్గముకొఅకు( గస్టీ౮దును, సాధుసజ్ఞనుల చరణ 

కోములములే తన్నుద్ధరించునవియను నమ్మక మాతని హృదయమున 
గట్టిగాం 'వబాదుకొనును 42. అనంతరము తన గృవాస్వార్గములను (బపంచ 

మును విడిచి పరనూర్గమునం దుత్సాహముంచును. కశ నిదిమొదలు 
సాధుసజ్ఞనులకు దాసుండవై యుండెదనని నిశ్పయించుకొొనును 48. పెని 

షపస్పృంబడిన యవలషణములనుండి విముక్తుండై న పురుషుని ముముఘేండని 
"శెలిసికొనవతెను, ఇకముందు సాధక లతీణములను వివరించెదము 44. 

అనాలి 1లష్ 

తొమ్మిదవ సమాసము -- సాధకలక్షణము. 
గత సమాసమునందు మోకు ముముయులవణములు సంగ్రహ 

ముగా 'జెలిపితిని. ఇపుడు సావధానబుద్ధిత్ 8 సాధకలవణములను వినుండు1. 

తనకుం బూర్వమున్న _దుర్గుణాము లన్నింటిని: బూర్తిగా విడచి పరమార్థ 

మును గడింప సాధుసజ్జ్ఞనుల సమాగమము కోరువాండు సాధకుం డనం 

బడును 2. సాధుజనుల శరణ్యములోని కరుగువానిని, సజ్ఞనులచే నాదరింప 

బడువానిని జెద్దలు శాస్త్రములలో సాధకుండనిచెప్పిరి కి. సాధుసజ్జనులకడ 

నాత్మోపబేశము నొంది సంసారబంధములను దొలంగించుకొనుటకు సాధ 

నము గావించువాండును, ఆత్మజ్ఞానము దృఢముగానుండుటకు నిరంతరము 

సాధనమొనరించువాండును సాధకుండనంబడును 4. వాండు అధ్యాత్మ 

(శవణమునందును,  అదై (తనికాపణమునందును |బ్రీకియు నభిరుచియు 

నుంచును, సద్ద్రంథములను మననముగావించి వానియర్థమును, సారమును 
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“వెలికిచీయును $. సశ -ర్విచారమును మనస్సుంచి యాలకించును, 

మణీయు దనకులల సం'దేహాములను దొలంగించుకొని దృఢభావముతో 

నాత్మజ్ఞానవిచారణము చేయును 6. సాధకుడు తన హృదయమునందు 

నలక్రొనియున్న బవహనిధ _సంచేవాములను రూపుమూాపుకొనుటకై 

సత్సాంగత్యము నిరంతరము గావించుచుండును, మజియు శాస్తాను 

భవమున్సు గురుని యనుభవమును ఆక్మానుభవమును (ఈ మూడి 

టిని శేకము _గానించునుకో 7. సాధకుడు వివకముతో చేవాబుద్ధిని 

న్నిగహించును, అత్మబుద్ధిని దృఢముగా ధారణ గావించను, వముజీయు 

(శవణమననములను జేయుచునేయుండును 8, దృశ్యమును (సంసారము, 

ప్రతి, మాయి గూర్చిన యభిమానమును విడిచి సాధకుడు దృఢ 
ముగా నాత్శజ్ఞానమును ధారణము జేయును. వివేకసహాోయమున సమా 

థానము నొందును 9. డై సత పాథిని (మాయికసృష్టిన్సి అడై ్వతవస్తువును 

(కేవల బవ్మామును) సాధకుడు సాధనముల సహాయమున బడయును, 
మజియు ఏకతమను సమాధి ననుస్టించును 10. మలినమైయుండిన తన 

జ్ఞానమును (బ్రకాశింపణజేయుచు వివేకముతో నాతండు భవసాగరమును 
చాటిపోవును11.సాధకపురువుండు సద్ద్రంథములవలన నెజింగిన ఉత్తమసాధు 

లతీణములను తన యాచరణములోనికి. చెచ్చుకొనును. పరమాత్మునిలో 

లీనమగుట కుత్సహించుచుండును 12. అసత్క-ర్మములను  బరిత్యజించి 

సత్క-ర్మములను వృద్ధిగావించును. స్వరూపస్థితిని దృఢముజేయును1కి. దిన 

దిన క్రమముగా దనకడనున్న దుర్దుణములను విడనాడి యుత్తమ గుణ 

ముల నభ్యసించును. ఆత్మస్వరూపమునందు నిదిధ్యాసము(త దేకధ్యానము) 
"పెట్టును 14, దృశ్యము (సంసారము) ఆ_స్టిత్యముగా నున్నప్పటికిని తన 
దృఢనిశ్చయ బలసహాయమున దానికి బద్ధుండుగాక యాతంజెల్ల స్పుడును 

స్వరాపములో౭ గలసిపోవుచుండును15. (పత్యవీముగనున్నను మాయను 
* ఎంతదనుక సత్సాంగత్యము గలుగదో యంతదనుక నానావిధములగు సంబేవా 

ములు నళింపవు. ఈ'సందియములను నశింపంజేయుళ క్రి సాధుజనులయందున్న ది, సత్సంగ 
తీవలన సాధకుడు ఆత్మానుభవము, శాసానుభవమ్మ్క గురుని యనుభవము నొకటిగో 
విదాంతపరచును. ఇట్లు తన యనుభవము శా _స్లీసిదాంతము, గురునివలన బొందిన 
యుప దేళ ము నభ్యాసము గావించీనపిదభ ఆంధమున సోధకున శీ మూడు నొక్క_టియను 

నంళ మనుభవములోనిక్లి వచ్చును, 
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లకు పెట్టండు, మజీయు నలక్యుమును అదృశ్య మునగువస్తును (బ్రహ్మము 
ను అంతఃకోరణమునందు లహీంచుచుండును. ఈ విధముగా ఆత్మస్థితిని 
సాధకుడు థారణమునేయును 16. జనులకు సాధ్యముగాక దాగియున్న 
దియు మనస్పహాయమున ననువూనముచేనై న నున్నటు అెజుంగరానిది 
యునగు (టహ్నామునే సాధకుడు ధారణము గావించును 17. వర్ణ నమున 
కారంభించినంతన మాటలుతోంచక వాగ్బ్భంధనము గలిగించునదియుం 
జూడనారంభించినంతన కానరాక (గ్రుడ్డితనము గూర్చునదియు (వాబ్నేత 
ముల కతీతమైనదియు నగు వస్తువును సాధకుం డనేకయుక్తుల సహాయ 
మున బడయంగలుగుచున్నాండు 18. సాధించుటకు సాధ్యముగానిదియు 
జూచుటకు దొరకొన్నంతన గానరానిదియునగు త _ల్వేము నాతండనుభవ 
ములోనికిం 'దెచ్చుకొనును 19, ఎచ్చట నివారణము గాపింపజాలక 
మనస్సే లోపించిపోవునో ఎచ్చట తర్క-మే కుంటువడిపోవునో యట్టివస్తువునే 
సాధకుడు దృఢముగా ననుభవములోనికిం చెచ్చుకొనును 20. సాధకుండు 
స్వానుభవయోగముకతన శీఘ్రముగా వస్తువును స్వాధీనము జేసికొను 
చున్నాడు. అంతియగాదు ఆతడే స్వయముగా వస్తు 'వె పోవును 21. ఆతం 
డనుభవమార్లమును చెలిసికొని యోగిలకుణములను బడయుచున్నా (డు. 
మజీయు సంసారమున లిప్తు(డై యుండి కర్మయోగి యగుచున్నాండు 22, 
ఉపాధికి వేణుగానుండి సాధకుం డనాధ్యవస్తువును సాధనముల సహాయ 

మున బడయం గలుగుచున్నాండు. అత్మస్వరూపముతో దన బుద్దిని 

దృఢపణచుచున్నా (డు 2కి, ఈశ్వరుండన నేమియో భక్తుండన నేవియో 
'తెలినకొనంగోరి చానికకాలమును శోధించును. 'చేనిని సాధ్యము గావింపవల 
యునో యదిగాం దానుమాటును 24. సాధకుడు వివేకబలమున గుప్తుం 
(అంతర్ముఖుం డగును. తనలోం దాన లుప్తుండై. (స్వతూపమునందు నిరం 
తరము లయు.డై పోవును. మజియు నొక'వేళ(తనస్థూలశేరీరము కనుపించు 
చున్నన్సు వానినెవ్వరును గాంచంజూలరు 25, వాడు నేను (అహం) అను 
దానిని వెనుకకు: (ద్రోసివేయును. స్వాయముగాం దన్ను దా నన్వేపి.చును. 
తుర్యావస్థనుగూడ దాటిపోవును 26, అటుపిమ్మట ఉన్మనీయావస్థాంత 

మునం డాతం డఖండరీతితో స్వయముగా దనతోం గలసిపోవును, “అఖం 
జాత్మానుభవను నొందును 27, 
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ఈ విధముగా సాధకుడు డై (తసంబంధమును ఏడిచివేయును. 

ఛాసియొక్క- ఛాసత్యంమునకులహాడ సా. .గనుండడు. చేవామునందుండియే 
విబేహుండై పోవును 28, ఆతండఖండస్వరూపస్థితియందుండును. చేహాహం 

కారమును విడిచివేయును. సందేవామును సంపూర్ణముగా నివృత్తిగావిం 

చుకొనును 29. పంచభూతాత్మికమగు నీ విశాలప్రపంచమంతయు సాధకు 

నకు స్వస్నమువలెం దోచును. వుజియు నాతనికి నిర్ణుణస్యరాపము నిర్దా 

రణమైపోన్రును 80. స్వష్నమునందు దోచిన భయము జా గ్రదవస్థలోం 

గనుపింపనట్లు ఆతండీ సంపూర్ణ (పపంచమును విథ్యగాం దలంచును కి1* 

జనులకు సత్యముగాం గాన్సించుచున్న ఈ మాయారూపమును సాధకుండు, 

స్వానుభవమువలన మిభ్యగా ఛావించుచున్నాండు క2. నిదనువిడిచి 

మానన్రఃడు జ్యగదవస్థ నొందినపిదస స్వప్న భయమునుండి నిడివడునట్లు 

మాయనువిడిచి సాధకుడు స్వరూపస్థితినిం (బా ప్పంచుచున్నాండు 8కి. 

ఈ విధముగా నాని యంతఃకరణము స్వరూపస్థితియందుండును. వెలుపల 

నుండి యాతండు నిస స్పృహాత్వము నవలంబించును. సంసారమును విర్ర 

భావముతో. దలంచును. కామము, (క్రోధము, మదము, మాత్సర్యము 
నొక(ప్రక్క-కుం (దోసివేయును 84.85. సాధకుడు కులాఖిమూనమును 

ద్వజించును. లోక లజ్ఞను గూలదోయును, వ్ర _క్రీబలము నూతయగాంయగొని 

పరమార్థ భరిని (మోాగీంచును 86. అవిద్యనుండి దూరమగును. (ప్రపంచము 
"నుండి త్ర లంగును, ఆకస్మికముగా లోభమునుండి యావలంబడును 8/7, 

చేను గొప్పవాండనను అహంభావము నంతరింపంేయును. వై భవమున 
కరికాలు వూపును,. విర ్ క్రబలమువలనం _బతిష్టనుణాడ ధిక్కరించి 

"వేయును శిరి, భేదమును నాశనము గావించును. అహంభావమును గొట్టి 

వేయును. మజియు సందేవారూపమును (సంబేహమును) ఆవలకుం 

జిమ్మును 89. వికల్పమును వధించును, భవసింధువును దన్ని దిక్కు-లకు 

'వెద(జల్లును. సమ_స్పజీవులపట్లం దనకుల విరోధమును (తెంపివేయును 40. 
పొపభయమునకు వెజిపుగలిగించును. కాలపు జేక్క-లను విజచివేయును,. 

జన్మమృత్యువుల మ స్తకములనుం జూర్జముగావించును 41. చేహసంబంధ 

మగు అవాంభావముసె కి 'దండెత్తును. సంకల్పముసె ' దాడీవెడలును. 

కల్పనము లాకస్మిక ముగా జంపివేయును 42. భీతిని నాక సిక ముగా 
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చాడన మొనరించును. లింగదేనామును శిథిలము గానించును, పాషండ 

మతమును వివేకబలముచే నోడించును 4కి. గర్వమును బరాభ 

నించును. స్వార్ధము ననర్గ్శమునం బడవేయును. అనర్థమునుగూడ సీతిచే 

స్యాయముచే "ఖండించిచేయును 44. మోహమును మధ్ననే (తెంచి 
వేయును, దుఃఖమును నిర్మూలనము చేయును. శోకమును బీల్చి యొక 

మూల పారవేయును 45. 'ద్వేషమును తన సరివాద్దులలో నిలువనీయండు. 

నా _న్టికత్వమును "దెగటార్చును. మజియు సాధకుని భయమువలనం 

గుతర్కొ-ము మొదలంట నశించును 46. జ్ఞానమువలన పొవేకమును, 

పివేకమువలన వై రాగ ఫ్టస్మయిక నిశ్చయభావమును (బబలము గావించు 

కొని సాధకుడు తనయెడనున్న దుర్షుణముల నన్నింటిని వినాశనమొన 

రును 47, అధర్మమును స్వధర్మముతో జయించును. కుకర్మములను 
సత్క-ర్మములవలన రూపుమాపును. వివారమువలన అవిచారమును దీసి 

వేయుమార్లము జూపించును 48. తిరస్కా-రమును దిరస్క-రించును. 

'జ్వేషమును గరాలార్చును. విషాదమును సంతోషమువే నిర్ది చి లోలా 
నును 49. కోపముమోదం దనయధికారము జూపును, కప సటమును లో 

లోననే నశింపజేయును, |ప్రపంచమునండలి సమ_స్స మానవబ్బందమును 
దనకు మిత్రులనుగా జేసికొనును 50. (పవృ త్తిని బరిత్యజించును. సుహృదుల 
సాంగత్యమును విడిచివేయును. నివృ త్తిమార్షమును జ్ఞానయోగమును ఒ బడ 

యును $1. సాధకుండు విషయరూపియగు మోసకానిని  మోసగించును, 

కువిద్యను ముట్టడించును. ఆ_ప్తరమూపులగు చోరులనుండి తాను తొలంగ్ 

"బై టంబడును $2. పరాధీనతపై నాగ్రహించును. మమకారమును దరికి 
జేరసీయండు. ఆకస్మికముగా దురాశాత్యాగము గావించును 5కి. స్వరూ 

పమునందు హృదయమును మగ్న మొనరించును. యాతనకు యాతన 

గూర్చును, ఉద్యోగ ప్రయత్న ములకు వీడ్కొలుపు చెలుపును 54. సాధన 

మార్లములతో నభ్యాస ప్రయత్నములు గావింపనాఠంభఖించును, (ప్రయత్న 

పూర్వక కముగా బని 'కారంభించును, "(ప్రయత్నమును దనకు మంచిసహాకా 

రినిగాం 'జేసికొనును 55. సాధకుండిట్లు వర్తించి యనంతరము' సావధానుః 

డును దషుండునునై_ నిత్యానిత్యవిచేచనము జేయును. : మజియు. 'దేహా' 

బుద్ధిసాంగ త్యమును విడనాడి కేవల సత్సంగమును బరిగ్రహించును . 56 



ర్చి జాసబోధ ద. 5. 10 

సంసారమును బలవంతముగా వదలొపెట్టును. వివేకముతో గృహస్థసంబం 
ములగు చిక్కు-లనన్ని (టిని విడిచివేయును. మజియు శుదాచారము నూత 

గాంగొని యనాణారమును భష్టముచేయును $7. మజపును దరిచేర 
సీయండు. ఆలస్యమున కలసతగూర్చును, దుక్చిత్తములో నిముసమేని 
వర్తింపండు. దుశ్చి త్తముతో నుండుట కీయ్యకొనండు ధరి, 

సాధకపురువుండు అధ్యాత్మిక నిరూపషణ,శ్రవణముగావించి యవగుణ 

ములను వీడును. ఉత్తమనూర్లములలోనికి వచ్చును 59. ఆతండు దృఢ 
భావముతో విరక్తుతై పర మార్గమార్లమును బడయుటశై_ సాధనములను 
జేయును. ఇత సిద్ధలకుణములను ముందుసమాసములో. చెలుపనున్నాం 
డను. (శ్రోతల *౦* ! సావధాన్యులె వినుండు 60. ఇచట నిస్పృపహాుండును 
విర కుండను నగు పురుషుడే సాధికుండగునా? సంసారమునందున్న మను 

ష్యులు త్యాగముచేయనిచో సాధకులు కాజాలరా?యనునొకసందియుము 
కలుసచున్నది 61. ఈ శంకకు సమ *ధి*నముగూడ రాబోవుసమాసము 
నందు జెప్పెదను. ధ్యానపూర్వకముగా వినగారెదను 62, 

సం 

పదియవ సమాసము -- సిద్ధలక్షణములు. 

సంనారమునం దుండెడిమానన్రలు త్యాగ ము గావింపనియెడల 

సాధకులు కాజాలరా? యను గతసమాసమునందలి సంచేవామున కిప్పుడు 

సమాధానమును జెప్పుచున్నాండను 1, గృహస్థధర్మము పరిపాలించుచు 

సాధకుయ గాందలచినయెడల మానవుడు సన్మార్గస్వీకారమును అసన్మార్ల 
త్యాగమును జేయవలసియే యుండును 2. కుబుద్ధిని విడువకున్న 
సుబుద్ధి కలుగజాలదు. కావున కుబుద్ధిన్సి అసన్మార్లమును బరిత్య 
జించుటయే సంసారమనుజుని (గృవాస్థున్సి త్యాగము లి. (ప్రపంచమును 
జెడ్డదిగాభావించి మనఃపూర్వకముగా నెప్పుడు మానవుడు విషయ త్యాగ 
మొనరించునోయపుడే ముందునకువచ్చి 'పరమార్థమును బడయగల్లును 4, 
నా స్టికత(ము, సంశయము, అజ్ఞ్వునముల త్యాగము, పరమార్థము 
బడసినపిమ్మట మెల్ల మెల్లంగగా జరుగును 5, పె నినుడివిన యాంతరిక 

త్యాగము సాంసారికులు నిస్పృహలు (విరాగులు చక్కాలా నిర్వ 
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హింపవలయును. నిస్పహాునికొటుకై 'చాహ్యళ్యాగము నింకను విపుల 
ముగా జెప్పంబడియున్నది' 6, కాని సాంసారికుల (గృహస్థుల) పట్టగూడం 
గొన్ని కొన్ని యెడల చాహ్యూత్యాగ మవశ్యముగా. గావలసియున్న ది. 
ఏలయన, ఈ త్యాగమే లేకున్నచో నిత్యనియమము, సద్గుంథ శ్రవణము 
జరుగజాలదు 7. దీనివలన బై నిబేర్కొనంబడిన సందేవామునకు సులభ 

ముగా సమాధానము కలుగును (అనరా త్యాగము లేనిది సాధకుశు 

కాజాలడు, ద్రిపుడు మనము పూర్వనిరూపషణములో నికి బోదము 

రండు 8. గతసమాసములో సాధకుని లకాములు "చెప్పితిని, ఇప్పుడు 
సిద్ధలమణములు వినుండు 9. 

సిద్ధపురుషుండు స్వయముగా (బహ్మమైపోవును. వానిసంశయము 

(బహ్మాండమునుదాటి యావలికిం బోన్రును, ఆతని నిశ్చయము  అచలమై 

యుండును 10. బద్గుని అవగుణములు ముముఠునునం దుండవు, ముము 

తుని లక్షణములు సాధకునియం దుండవు 11. అటులే సాధకుని సంచేహ 

వృత్తి .ముందునకరిగిన పిమ్మట సిద్ధావస్థయందు నివృత్తియొ పోవును, 
"కావున నెట్ట సంచేహములకును ఆస్పదముగా నుండనివానిని సిష్షపురుషుం 

డనిం 'దెలిసికొనవలయును 12. సంశయరహితమగు జ్ఞానమే సాధులకు 
ణము. సీద్లపురుషుల కన్న (టికిని సరజేవాము కలుగహాలదు 18. కర్మ 

మార్గము సంజేవాములతో , నిండియున్నది. సాధనములవలన సంశయ 
ముత్నన్న మయ్యెను. అన్నిటియందును సంశయము నిండియున్నది. 

నిస్పంచేహుండు సాధుపురుషుం డొక్క-డేసుమా! 14. ఎవనికేనీ యొకొవేళ 

తన జ్ఞానముపట్లను, వై రాగ్యముపట్లను  భజనముపట్లను సందేహము 

నుండినచో, నవియన్నియు నాతనికుపకరింపక నిప్ఫలములగును 15. అటులే 

ఎననికేని యాశ్వరునియందును దనభ_క్రియందును సందేహమున్న చోగాని, 
లేక తన స్వభావమునంటబే సందేహామున్న చోగాని వాని సాధనము 

లన్నియు న్యర్గములగును 16, _ ఎవనికేని తన వ్రతము, తీర్థము, పరమా 
రము మున్నగువానియెడ సందేహమున్న యెడల నవియన్నియు నాతనిపట్ల 
నిషలములగును 17. సంశయాత్మకమగు భ_క్టియుః (బ్రీతియు సాంగత్య 

మును వ్యర్థము, మణీయు వానివలన సంచేవాము లే యభివృద్ధి 

నొందును 18, సంశేయసహీతమగు జీనితము  సంళథయసహితమగు' 
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కృత్యము, సంశేయసహితమగు ధారణము మున్నగునవన్నియును వ్నుర్త 

ములు 19. పుస్తకము, శా మ్రుక్టానము, ఏ'చేనిపని సందేహసహత మైన-చో 

(నిశ్చయరహి తమైనచో) వ్యర్థము 20. సంశయయు క్రమగు దతత్వమును 

సంశయయు కృమగు పక్షపొళేమును వ్యర్థములు. "సంశయయు క్షమగు 

జ్ఞానముగలవాని శన్న_టికిని మోకఠుము లభింపజాలదు 21. సాధువులు, 

పండితులు, బహాశుతులు నగువారలుమై త మొకోవేళ సంశయసహితులు 

గను నిశ్చయరహితులుగను నున్నచో వారును వ్యద్గులే యగుదురు 22, 

సంశయుని _ (శేస్థత్వమును ఉత్పన్న తయును వ్యర్గములు. . అటులే 
సంశయుని నిశ్చయరహితమగు జ్ఞ కృత్వముగూడ వ్యర్థమే 29. నిశ్చయ 

ములేనిచో నేదియు అణుమాత మేని (ప్రామాణ్యమును గలిగియుండదు. 

కవియన్ని యు వ్యర్గములై సందేన్నాప్రవాసాములోం బడిపోయినవి. 24, 
నిక కో యము లేక ె ప్పెడిదంతయుం బర్మిగహింపం దగనిది, వావాలుంజై 

యమితముగాం జెపూటయు వ్యర్థ మేయగును 25, నిశ్చృయములేని వల్ల 

నము (ఉపనా సీసము ఏీలంబనామా(తమే, సంశేయమువలన సమాధాన 

'మెద్దియును, లభింపజాలదు 26. "కావున సంచేహరహితమును నిస స్పంశ 

యము నగు జ్ఞానమే మజియు నిశ్చయ యుక్తమగు సమాధానమే 

సిద్ధలమేణము ల్ దీనినంతయు విన్న పీదప శ్రోత యిటుల (బన్నీంచు 

చోన్నా డు. నిశ్చయ మెద్దానినిగూర్చి చేయవలయును? నిశ్చయమను 

దానికి ముఖ్యలకుణము లెన్వి? సెలవిండు 28. మంచిది వినుడు. దైన 

తము ఎట్టిదో తెలిసికొనుటయే _నిశ్చయమునకు సరియగు లవణము, 
'సదిదక్క. సాహావిధములగు. చేవతలగొాడవ యొప్పుడును వ్యాపింప యం 
దగదు 29, ఎవండు చరాచరములను సృజించెనో యా భగవానునిగూర్చి 

సీచారింపవలయును,  మజియు శుదవుగు వివేకము నుపయోగించి పర 
మాత్ఫుని గుర్పింపనలయును త0. ముఖ్యదై వత మెద్దియో భక్తుని లత 
ణము లెయ్యెవియోా యెటుంగవలయును. అసత్యమును విడనాడి సత్యమును 

(గ్రహింపనలయును తి1. మొట్టమొదట తన సత్యదేవుని గురితింపవలెను. 
తరువాత నేననువాడెవండు అనోవిషయమును కోచీపవలయును సర్వసంగ 
పరిత్యాగము గావించి సిద్ధుండు వస్తురూపియె ((బవ్మాస్వరూపుండై ) 

యుండవలయును శి, ఖంధన్ములవలనం గలుగు సంశయములను..,(జెంచి 
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Th ముప. DY సాతమ సిస్లున నుఖ్యలగుణము 40, 
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'లెక్క-డనుండివచ్చును? 4లి. లక్షణములనలూ. కేవలగుణములు. అటు వస్తు 

వన్ననో (బహ్మ్ర నిర్దణమయ్యెను. ఆ వస్తురూపుడగుటయే (నిర్లణ 

(బహ్మృరాపుడగుటయే సిద్ధుని లక్షణము 44, ఐనను జ్ఞానదశకమునందు 

సిద్ధుల లక్షణములను గురులించురీతిగా  వివరించితిని, "కావున (బస్తుత 

సమాసమునం దీవ్యాఖ్యానము చాలునని సమా_క్టిగావించితిని, న్య్యూనా 
ధిక్యములనుగూర్చి (శోతలు తమించెదరుగాక 45. 

ఐదవదళకము సమా _ప్పము. 



ఆఅటవ దశకము, 
* 

మొదటి సమాసము _ పరమాత్ముని గురుతించుట. 

*చి త్రమును స్థిరము గావింపుండు, (శోతల *౮* 1 ఇదివజకుంబెప్పిన 

దంతయు మనస్సునం దుంచుండు. మజియు నింక నొక త&ణమాతము 
సావధానమతితో: గూర్చుండి చెవియొగ్గి యాలింపుండు 1. ఒకగ్రామము 
నందై నను లేక యొక చేశమునండై నను మనము నివసింపవలసి యున్న 
యెడల దొలుతొలుత నాగ్రామమునుగాన్సి చేశమునుగాని పరిపాలించు 
స్వామిని (యజమానుని) కలసికొనవలయును. అతనితో సమావేశము 
గావింపజాలమేని సాఖ్యము లభింపంజాలదు 2. కావున నెవరెచట నివ 

వింపంబోనుచున్నారో యచటి యజమానుని గలసికొనుట యావశ్యకము. 

దానివలన సమ_స్హవిధములచేతేను మేలు కలుగును కి. స్వామి (యజ 
మాన్ఫుతో సమావేశముగావించి పరిచయము శేసికొననిచో మానావ 
మానములుకలుగుట సహజము. యజమానితో. బరిచయము కలుగజేసి 
కొొననివానికి అగారవముకలుగుట (మహాత్వముపోవుట్ర శకెంతేయోా 

యాలస్యము పట్టదు 4. ఈ కారణములకతన (శీమంతుఃడుమొదలుకొని 
దర్శిదుండుదనుక నెవ్వంజెందు నాయకుండుగానుండునో యట్టివాని సమా 

'వేశ మవశ్వముగా _నొనరింపవలయును, ఆలోచనాశ క్సిగల మానవు 

డీవిషయములోని రహస్యమును చెలిసికొనగలుగును 5. యజమానునితో 

నేమిపనియని యతేనిని గలిసికొనక (గామములో వసించినయెడల రాజ 

*మొట్ట మొదట కష్టమయసంసారము, త్రివిధతాపములు నవవిధ క్తులు, విర కులు, 

సద్దురుండు, సచ్చిష్యులు, శుద్ధజ్ఞానమా మున్నగు విషయమాులనుగూర్చి కావించిన 

చర్భయంతయు మనస్సులో నుంచుకిొనదలయును. ఈ చెవినుండి విని యాచెవినుండి 

విడువంగూడదని శ్రీ సమర్థ శామచానస్వామి (శ్రోతలకు నూచించినాండు, 

ముందు ఆధ్యాత్మనిరూసణము కాయోవుచున్నది గావున స్థిరచిత్తులుకండని 

(శ్రోతలను (శ్రీనమర్థులా -హాచ్చరించిరి, 
ళల 
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దూతలు వెట్టిపనులకుం బట్టుకొనిపోయెదరు. మణియు దొంగతనము 

జేయకపోయినను దొంగ నేరమువచ్చి తలపై € బడును 6. కావున నేర్చ 

రియు నుచితవివేకియు నగుభూనవుండు యజమానునితోందప్పక పరిచయము 
సంపాదింపవలయును. ఇట్లు గావింపనివారు గార్హస్థ్యజీవితమునందు 
అనేక సంకటముల ననుభవింపవలసివచ్చును 7. (గామమునందు [గామాధి 

కారి "పెద్ద యనివించుకొనును. వానికంకె దేశాధిపతి పెద్దవాడు, దేశాధి 

పతికంరాటు రాజు గొప్పవాండుగాం బరిగణింపంబడును ర, రాష్ట్రమున కొంతే 

కును నెవ్వండం యజమానుఃడో వానిని రాజందురు. మజియుంః బజెక్కు- 

రాష్ట్రములకు యజమాను.డగువానిని మహారాజందురు. ఇటులే మహా 

'రాజులకుంణూడ నధిపతిగా నుండువానినిం జ్మకవర్సి యనియందురు 9, 

ఒకడు నరపతియైయుండును, మటీయుక (డు గజపతియెయుండును, వేజ్ొ 

కండు అశ్వప్రతిమెయుండును. ఇంకనొకండు భూాపతియెయుండును, కాని 

వ్రీరలందణిలోం 'బెద్దవాండు చకవ_ర్తియైయున్నాండు 10. 

వీరలనందథిని సృజించినవాండు (బహ్మ. కాని యాబవ్మాను 

సృజించినదెవడో 'యెజుంగవలయును 11. (బహ్మాన్సు విష్టును మహేశ 
రునిగూడ నెవండు సృజించెనో యాతండే వేలుపులందజిలో గొప్పవాడు. 
ఆ'వేలుపు సెద్దయగు పరమేశ్వరుని నానాప్రకారములగు సాధనములతో 
గురుతింపవలయును 12, ఆ పరమాత్ముని (ప్రా ప్పి కలుగనంతదనుక యమ 
యాతన తొలంగిపోవజాలదు. అట్ట (బహ్మాండనాయకునితో మనకు 

సమావేశము గలిగించుకొనకుండుట (_శేయోదాయకముగాదు 18. సమస్త , 
చరాచర భూతావృతమగు నీవిశ్వమును సృజించినవాండును (బ్రహ్మాండ 
మును గల్పించినవా౭డునునగు పరమాత్ముని గురుతింపజూలనినాండు పతి 
తుండు (పదచ్యుతుండు 14. కావున నీశ్వరుని గురుతించి జన్మము సార 
కము గావించుకొనవభయును, ఒకవేళ నీ విషయమావంతయేని తెలియ 
కున్న యెడల సజ్జనసాంగత్యము గావింపవలయును, దానివలన సమస్తమును 

'దేట తెల్ల మగును 15, ఎవండు భగవానునెబుంగునో యతంజె అవతార 

పురుమడు, అతండే నిత్యానిత్య ములను, వాళ్వ తా శాశ్గతములను 

నిశ్చయింపం  గల్లిగియుండును 16. పరమాత్ముని అచలుడనియు, 

అవికారి యనియు నెవం డనుభవపూర్వకముగా నెణీంగి యున్నా (డో 



చరమాత్క్కునీ గురుత్రీంచుట ర్టీ్రీర్టి 

నానిని మహానుభౌవుండడనియు అవతార పురుషుడనియు సాధువ. 

నియు నెటుంగవలయును 17. మానవసంఘములో నివసించుచుండియు 

మానవాతీతములును అలౌకికములును నగు విషయములను గూర్చి 

ఛాపించునాతండును, ఆంతేర్భమునందు నిరంతరమునుం (బజ్యలించు జ్జాన 

ముతో నుండువాండును సాధుపురుషుండు 18. పరమాత్మునియొక్క- నిర్హుణ 

నిరాకారమును అనుభవము గావించుకొనుటయే ముఖ్యమగు జ్ఞానము. 
దీనికి భిన్న ములగునవన్నియు నజానములు 19. కొందటజు మనుష్యులు వొట్ట 

నిండించుకొనుట కభ ర్థసించు 'వేద్యల నన్ని ంటినికాడ జ్ఞానమని నుడువు 

దురు. కాని వానివలన నెన్నంటికిని జన్మము సార్గకముగాదు 20. _ప్రర 

మాత్నుని గుర్తించుట ేవిద్య యుప కరించునో యదియే. జానము. దాని 
వలననే జీవితము సార్థకము సఫలము నగును. తక్కినవన్నియు నిరర్థక 

ములు, పొట్టకూటివిద్యలు 21. మానవులు (బతికియున్నంత దనక 

పొట్టను నిండించుకొనుచునే యుందురు. 'జీహరవతణము గావించుచునే 

యుందురు. అంత్య కాలమున కివియన్నియు వ్యర్థమ్థులై_ పోవును 22, 

కావున బొట్టనిండించుకొనుట క్రై నేర్చుళొను విద్యలనన్ని6టిని సద్విద్యలని. 

చెప్పందగదు" ఏ విద్య వలన . 'సర్వవ్యాపకమగు (బహ్మాము తత్మా-లము 

నందే లభించునో యదియీ జ్ఞానము 29, 

ఇట్టిజ్ఞన మెవనికడనున్న దో వానిని: సాధువని యెజుంగవలయును. 

వానియొద్లక రిగి పరమళాంతికి వలయు నుపాయ మడుగవలయును 24. 

అజ్ఞాన పురుషునియొద్ద కజానిపోయినయెడల జ్జాన 'మెటుల, లభించును? 

దర్శద్రునియొద్దకు యాచిరీచుట కొకవేళ దర్శిదుఃజేగినవో ధనమెటుల 

లభించును? 25. వీశాచముయొద్దకుం బి శాచముపోయినయెడల నేయుద్దే 

భయము 'వెలువడ(గలదు ? ఒకవేళ 'నున్నత్తునియొద్ద నున్మత్తుండు సమావేశ 

మైనయెడల వారలకు సమాధానములుజెప్పి బోధింపణగలవాండెవండు? 26. 

ఛి ఇ చుకునివలన భికమ్కు దీయాహీనునివలన _ దీత్కు కృష్ణపకుమునందు 

వెలుతురు ఎన్నటికిని లభింపణాలదు 27. రోగియొద్దకు రోగి యొకవేళ 

పోయినయెడల వానికారోగ పి మెటుల లభించును? దోర్చలునికడ డుర్పలు 

కు సహాయ మెటులకల్లును? 28, నియమహీనునియొద్దకు నియమహీనుః 

జేగనచో నెన్నంటికిని నియమవంతుండు గానేఈడు, బద్ధపురుషుండు బద్ధుని 

14 
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వద్ద శేగినచో నెన్నంటికిని సిద్ధుడు గాలేడు 29. చేహాభిమాని చదేహాభి 

మానికడ కరిగినయెడల విజీవే ఎం జెన్నంటిక్ని గాణజాలడు. ఇటులే జ్ఞాన 

పీ-నునికడకు జ్ఞానహీ హీను డేగినచో జ్ఞానమార్షమెన్నంటికిని లభింపదు 80, 

కావున ముముతువగువాండం జ్ఞానిని శోధించి కనుగొని యాతని యను 

(గ్రహమును సంపాదించి సాం*ణ "రమునుగూర్చిన విజ్ఞానమును బడయ 

వలయును. అప్పుడే మోశీము లభించును లి. 

రెండవ సమాసము -- పరమాత్మ ప్రా ప్తి. 
(శోతల ౩౦౪! సాయుజ్యము క్రి (వొ ప్లించెడి యుపబేశలతణములను 

మోకెజింగించెదను. చెనియొగ్ది వినుండు, నానావిధములగుముతములనుడెలిసి 

కొనుచు నుండుటవలనం (బ్రయోజనమెద్దియు లేదు 1. (బ్రహ్మజ్ఞానము 
లేని యుపదేశములయందు విశేషమెద్దియు నుండదు. అది ధాన్యమును 

దీసిన పొట్టువంటిది, 2. ఉముకయందు ధాన్యము, చల్లయందు వెన్నయు 

లభించును. బియ్యమును గడిగిన నీటికి? 'దెల్లదనమున్న నుండుగాక పాల 
రుచి కలుగజూలదు కి. ఏదేని ఫలవృతమును జేరి దాని తాటతినుట, 

దానిబెరండు నమలుట లేదా రసమునునిడిచి శుంకోను భుజించుట మూర్చ 

త్వము 4. ఆ విధముగనే (బవ్మాజ్ఞానములేని యుపబేశములను బడయు 

టఉయు వ్యర్థము, అంతియగాక యసారముగూడ. చతురుండగు పురుముం 

జెన్నంటిక్ని సారమునువిడిచి యసారమును బర్మిగహింపండు ల్, 

ఇప్పుడు నిర్లుణపర(బహ్మామును నిరూవించుచున్నా.ండను కావున 

శ్రోతలు సి సిరచిత్తులు గావలయును 6. ఈస సృష్టియంతేయు' బంచముపహా 

భూతములలో రచింపంబడినది. అది ఎప్పటికీని స్థిరముగా నుండఃజాలదు 7. 
ఈ పాంచఫ'తికసృష్టి కాద్యంతములయందు నిర్గుణ బహ్మాము గలడు, 

ఆతడుమా(తమే ఇాశ్వతుండు, తక్కిన పాంచభౌతిక మెంతగలదో యది 

యంతయు నాళశనమగుచుండును ర. ఈ భూతములను బరమాత్మయని 

యెటుల నుడువగలము? ఒకవేళ నేమనువ్యునేని భూతమన్న చో నాతండు 

కోవించును 9. ఇయం బరమాత్మ్శుండన్ననో జగల్సిత. ఆతని మహిమను 
(బహ్మాదులుసై త మెజుంగరు. అట్టివానికి భూతోపమాన మెంతమాొ 
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(తము తగియుండదు 10. పంచభూతములవలె బరమాతుడున్నా (డని 

చెప్పుదుమేని మిథ్యాదోషము కలుగును, ఈవిషయము సాధుజను లెజుం 
గుదురు 11. పృఫ్య జలము, తేజము, వాయున్రు ఆకాశము అనునవి 
లోపలను వెలుపలను అన్ని స్థలములందును జగదీళునివే వ్యాప్త ప్త్రములై_ 

యున్నవి. కాని యయా పంచభూతములు నాశనమగును. ఏనియందున్న పర 
మాత్ముంయునూ[ త్రము అవినాశిగా నుండును 12. రూపము, నామము 

ఎంతదనుకణలవో అంతదనుక సమ _స్తమును (భమయీ కావున నామరూ 
పముల క వ్వులనునున్న దానిమర్శమును అనుభవపూర్వకముగా (గ్రహింప 

వలయును 18. పంచభూతములతోడన్సు |తిగుణములతోడను గలసి యా 
యష్ట్రపిధపక అతి 'యేర్పడినది. దీనికే దృశ్య మని'పేరు 14, అట్టి యో దృశ్య 

మునంతేను (ప్రకృతిని నాశవంతమనియును, నిర్గుణ బ్రహ్మము శాశ్వతమని 

యును |(శుతులుజెప్పూచున్నవి. ఈ విషయమును జ్ఞానులెటుంగుదురు 15. 
శ్నబహ్మము శస్ర్రుములచే భేదింపంబడదు. అన్నిబే దహింపంబడదు. 

సీటను గరుగంజూలదు,. వాయు వెగురగొట్టనేరదు. అది పడుచు 

'లేచుచు నుండునదిగాని కూడిపవీడునదిగాని కాదు 1617. (బవహ్మా 

మేదేని. వర్షము గలదిగాదు. అది యన్నింటికంకును నావలనున్నది. 
అది యెక్క-డికక్క-డ సూత్మరూపముతో నిండియున్నది 18. కనిపింపక 
పోయిననేమి, అది సర్వస్థలములయం  దిమిడియున్నది. ఎక్క-డికక్క-డ 

సూవ్మరూపముతో నిండియున్నది 19. తమకుం గనిపించుదాని నున్న 

దనుట్క కనుపింపనిదానిని గోప్యమనిచెప్పి యువేవీంచుట _మాననవ్రున 
కొక యభ్యాసముగా నేర్చడినది 20. -కాని' సత్య మేమన  (ప్రకటనముగా 
నున్న దానినంతను అసొరముగం చెలిసికొనవలయును. మజియు గు_ప్త్రముగా 

నున్న దానినే సారముగా నెజుంగనలయును 21. ఎయ్యది తెలియంబడ 
కుండునో దానిని (ఆ (బ్రహ్మమును వివేకబలముచే (గ్రహింపవలయును, 

బయ్యది కానబడకుండునో దానిని సవేకబలముతోం. జూడవలయును. 

మటేయు నెయ్యది యెటుంగబడదో దానిని వివేకబలముచే నెజుంగవల 

* ఈ యంళయే భగవద్దితలో 6 గృవ్వ పరమా త్యం డిటులంజె"ప్పిను. 

శ్లో నై నెనం శృందంతి ళస్తాంణ్ నె నం దహతి పొవకః | 

న వైనం శేదయత్యాపో న శోవయతిమారుతే! ॥ 



ర్రీర్మి ఉాసజోధ ధ. రీ 

యును 22. ఎయ్యెది గు_ప్పమో డానినిః |బ్రకటింపవలయును.. ఎయ్యది 
యసాధ్యమో దానిని సాధింపవలయును. ఎయ్యాది య ఖేద్యమును గఠినము 

నైయున్నదో దానినే చక్క-గనభ్యసింపవలయును 2కి, చతుర్వేదము చతు 

రుఖబవ్మా సహ స్రముఖుడగు శేషుడు ఎద్దానిని వర్ధించివన్థించి విసిగి 
పోయిరో యా పర బహ్మామును బడయవలయును 24. అది సాధుజనుల 

ముఖమున అధ్యాత్మనిరూపణ్మ శ్రవణము గావించుటవలనం (బొ ప్తీించును2ి5. 

పర్యబహ్మామన పృథివ్యాప స్తేజో వాయురాకాశములు గావు. మజియు 

నది వర్ల రూపనామములతో వ్య క్షము కాజాలదు. అన్నివిధముల నది 
అవ్య క్షమెయున్నది 26, అదియే సత్యముగాడై వతము. సాధారణజనులు 
తమయజ్ఞానమువలన. ననేకదేవతలను గల్పించిరి. లోకములో నెన్ని (గామ 
ములున్న వోయన్ని దై వతములేర్పడియున్న వి27, ఇది పరమాత్మనుగూర్చిన 
నిశ్చయము (పరమాత్ముండు. నిర్దణుండని బోేధయెనద్ని, వక స్లయముగా 

దనను 'ఫెదకికొనవలయును ౨8, “ఈ శరీరము నాది” అని తెలిసికొనునది 

యేదియో అది వా స్తవమునకు (ఆత్మ) ఛరీరముకం'కె 'వేఖుగ నున్నది. 

ఎయ్యెది “నామనస్సు”అని నుడువుచున్నదో అది వా_స్తనమునకు మనస్సు 
కంకి. భిన్నవ్యుగ నున్నది 29. ఇట్టు చేహవిచారమును గానింనుటవలన 
నిదియంతయును బంచభూతములతోడనే నిర్మింపంబడియున్న ధని విదిత 
భుగుచున్నది. ఇపుడా  షంచత_త్స్యములను. పంచతత్త్యములలోనికి. "వేజు' 

'వేజుగాం జేర్చివై. చినచో మిగులునట్టి సారమిశ నేమియు నుండబోదు.. 

అత్మయే మిగులును 80. ఇపుడు మనము 'ేనిని కోనేనునేను” అని చెప్పూ 
చున్నాఠమో దానిజాడ లెచ్చటను గనిఫింపవు, కానున ఆత్మను శోధించు 
కుట్లు? ఐదు తత్వము లుండెను. అవి ఎక్క-డనక్కొ-డనే కలిసిపోయెను 

తీ1. ఈ విధముగా విచారము గావించినమ్లీందట  నీ,ళరీర మొక పంచ 

త్నత్ష్యముల మూట. అనియు ప్రది నశించిహోవ్రుననియ్సు "రెండవది యాత్మ 
అనియు, నది యవినాశియె యుండుననియు విదిత మగుచున్నది. అంతియే 
గాని యా రెండుదప్ప మూడవది యగు 'నేనుగీను అనునది యిచ్చట 
నెద్దియును లేదు 82-88. ఎప్పుడు “నేని? అనుదాని జాడయీ లేదో 
అవ్వడు జన్మమృత్యువు లెవ్యారివగును ? అవియెట్లు జరుగును ? ఒకచేళ 
అత్మయ జన్మమును దాల్చునని చెప్పూనెడల నది యించుకయేని పొసం( 
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చర. సన గా. మంకు. అవ్వును సస్గురు (పసొదమునలన అళ్భని తేన 

Dr చుస A, అతన నీదని నక: న్ు. సస్నవ్సు సిర్మటమును, 

కలె ఇయు సళ్ళు "A మును. Pg సును, శాశ్వత యును _ యునస్సదని 

కనును. మతము egal ఆత్ర) సర్టయముగా మన్న్వమ 

ము రము. గమ tl. ఖః కీ ప! తు. “ఉన (గవ 1సానమునలబన 

సీ యను స స్యయముగా. (బహ ఉప్రోప్సను. పాసి. సంసారం: నములు 

“పన్తు ఆగం జ నాదము ౫ వామును (బర యుప నిడిచి 
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గలుగడు, నిమ్న గ Wrap, 195 ఖండ వర్మా మీంయనుకు. దళయందు 

Hirsh (పారభాగీకనునకు, ఈ కేనా మంటల యే మరం, అని యంండనీ, కళిం పనీ, 
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లభించును, ఈ జానమువలననే ఈ జీవుడు పర బహ్మములో అభిన్ను (డై 

యుండును. సత్యమగు భక్రీగలనాండు (ఐక స్రమునొందినవాండ్య గ మాజి 

పోవును 48. ఆ సమయమున *ఏమిజరిగినను జరుగనిముగ్ణ, ఏమిపోయినను 

పోనిమ్ము. జన్మ మృత్యువులను గూర్చిన సందేవామంతయు నా హృద 

యమునుండి తోలంగిపోయినదిగడా ! లశ నేమైనను గానిమ్ము” అను 

స్థరభావముత నుండుస్థితి యేర్చడును 44. ఈ విధముగా నాతడు జనన 

మరణములనుండి ముక్షంజై పరమాత్ముని (చౌవ్హించును. ఇది యంత 

యును సాధుసమాగమ మహ_త్వము 45. 

x 

మూండవసమాసము - మాయయొక్క పుట్టుక. 

నిర్లుణాత్మ నిర్మలమైయున్నది. అది యాకాశమువలె సర్వవ్యాపకమెై 

యున్నది. మజీయు నచలమును, సర్వ కాలములందు. (బకాశవంతేమును 1, 

అఖండమును, గొప్పదానికంకును గొప్పదియు నాకాశముకం'కె నక్కు-న 

యగు విశాలమును సూత్ముమును నై యున్నది 2, నిర్ణుణాత్మ చూపుల 

కందదు. అది 'భాసముగాదు. సెరుగుటలేదు. తరుగుటలేదు. వచ్చుటలేదు, 

పోవుటలేదు కి. అది నడచుటలేదు, 'తెగుటలేదు. పగులుటలేదు. అమరుట 

లేదు. చెడుటలేదు. 4. నిరంతేరమును నిర్జుణాత్మ సన్మ్నుఖముగా నున్నది. 

అంతియగాక నిష్క-ళంకమును నిఖలమునుగూడ నై యున్నది. వుణియు 

నాకాశము పాతాభముగూడ వ్యాపించియున్న ది ర్ ఆ నిర్లుణ[బహ్మాము 

అవినాశిగానున్న ది. సగుణమాయ . నాశనమగును. ఈ లోకమునందు 

సగుణనిర్లుణములు , రెండును గలసింమన్నవి 6. యోగీశ్వరులు ఈ సగుణ 

నిర్ణణామిశ్రణమును గూర్చిన విచారమును నీర- _రవివేచనము 'రాజహాంసలు 

గావించునటుల నొనర్తురు 7. ఈ సంపూర్ణ మగు చరాచర పంచభూ తాల్శిక 

సృష్టియందు ఆత్మ వ్యాపక మైయున్న ది. ఈ విషయము సత్యానిత్యే 

వివేచనము గావించినమెడలం జెలియును ర. చెజుకును నమలి రసమును 

[మంగి పిప్పినిబౌరవేయునటుల నీ జగమును, శోధించి యీశ్వర తత్త్వమును 
గె కొని మాయిక మగు దృశ్యపదార్థమును విడిచివేయవలయును 9. 

ఇచ్చట రసమున కీశ్వరతత్వము: నుపమానముగాం దీసికొంటిమిగాని రసము 
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నాశవంతము పలుచనిది మెయున్నది. ఆత్మ (ఈశ్వర త _క్వమన్నన్ఫో) 

శాశ్వతము నిశ్చలమునై యున్నది. అంతియగాక రస మసంపూర్ణ ము. 

అత్మ "కేవలము పరిపూర్ణము 10. ఆత్మతో సమానమగు వస్తు వేదేని 

యున్న-వో దాని నిచట దృష్టాంతముగం గై కొనవచ్చును. కాని యట్టిది 

లేకపోవుటచే నేదేని యొకానొక దృష్టాంతముని చ్చి యేదోయొక 

విధముగా బోధింపవలసియుండును 11, అత్మస్థితి యా నిధముగా నున్నప్పు 

డిచట మాయ యొటుల. బుట్టినది ? దీనికి దృ హా ౦తము నిచ్చుట 

యసాధ్యము, ఆకాశమునందు వాయుతరంగములు వచ్చునటుల నాత్మ 

నుండి మాయ బయలువెడలినదని [గహింపవలెను 12, వాయునునుండి 

"కేజము, తేజమునుండి జలము, జలమునుండి పృథివి వ్యుత్చన్న మైనది 18. 

దీనితరువాతం బృథ్వినుండి యెన్నిజీవు లుత్సన్న మయ్యెనో గాని యన్నింటి 

యాద్యంతములందును బహ్మాము న్యాపకుందై_ యున్నాడు 14. 

ఉత్పన్న మైనదంతయు నశ్వరమైనది. కాని అది పర్ణబహ్మము యథార్థ 

ముగా స్థిర మైయున్నాండు 15. భాండముర్పడకమున్ను అకాశమున్నది, 

భాండములోపలంనూడ ఛాండజలమునః (బతివింబరూపమున అకాశే 

మున్నది. కాని భాండము పగిలిపోయినపిదప ఆకాశము పగిలిపోవని 

రీతిగా? బర్భ్బబవహాత _ర్హము కేవలము అచలమును, అవికారము నై యున్నది, 

మధ్యను సంపూర్ణ చరాచర జీవులు కలుగుచు. బోవుచుండును. 16__17. 

ఉత్పన్న తమంతయు మొదటినుండియే యగును. (బహ్ముమువలన నుత్పన్న 

మగు జీవులన్నియు వ్యా_ప్షమైయున్నప్, అవి నాశనమైనపిమ్మటం గూడ 

నా యవినాశియగు (బ్రహ్మా మెప్పటివలెనే సిరముగానుండును 18. జ్ఞాని 

యగు పురుషండాయవినాశియగు (బ్రవాము ౧ వివేచింపుచుండును. అనగాం 

బంచమహాత_త్ల్యములను బంచమహోత_త్ల్యములలో _ నిరసన మొనరించి 

తనను (ఖా _ప్తింపశేసికొనును19. ఈదేవాము పంచత_త్త్వములతో నిర్మింప 

బడినది. తెలిసినవారలు ఈత _త్వములను జక్య-ల . నావిష్క_రణము 

(వెల్లడి) చేయుదురు 20. త_త్త్యములను యావిష్క-రణము జరిగినవిమ్మట 

వారలకు 'చేహాభిమానము తొలంగును. ఈవిధముగ . వివేకముతో 

వారలు నిర్గుణ (బహ్మామునం దనన్యులై_ పోవుదురు 21, పొవేకమువలన 

నప డీ చేనాసంభబంధములగు పంచత _ల్వేములు పంచత _త్వములలోం 



16 చానజోధ ద. రీ_కి 

గలనీపోవునో యప్పుడు “నేను మనము” అనువాని జాడపొడలే 

యుండనవుశ్ 22, మనము మని” మనుదానిని . శోధించుచున్న యెడల 

నాది మనది మాది యను వార్త పూర్తిగ మాయికమని విశదమగును, 

ఏలయన్త త _త్స్వములను నిరసనము గావించు టవలన వా_స్త్రవములోం గేవ 

లము నిర్గుణ పర బహ్మామే మిగిలియుండును. ఇంక నెద్దియు నుండదు 2కి. 

“మని యనుదానిని (చేవాబుద్దిని విడిచి కేవల నిర్గుణ బ్రహ్మమును 
అనుభవము జేయుటయే ఆత్మనివేదనము నందలి మర్మము. ఏలయన, 

నేను నీవు నాది నీది యను (భమ తళత్వములతోడనే వెడలిపోవును 24. 
ఒక'వేళ చేను అనుదానిని శోధింపుదమన్న వో నది దొరుకదు. ఇటు నిర్లుణ 
పర్యబవ్మామో కేవల మచలమైయున్నది. కావున నిజముగ నారసిన 
యెడల మనము అదియే (నిర్లుణ[బ్రహ్మామే అయియున్నారము. కాని 
నద్దురుమూలమునం దప్ప నీనిషయము బోధగాదు 25. మనము సంపూర్ణ 
మగు సాం 'బ"+రమునుగూర్చి వివారణము చేసితి ముని యసారము తొలంగి, 

పోవును. సారమగు నిర్లణ[బహ్మమే నిలిచియుండును 26, సమ _స్తసృష్టిలోం 
'బయిని 'బేర్కొనంబడీన బ్రహ్మమే వాప్యమైయున్నది. ఈ సృష్టియంతయు 

నశ్వరము. (బహ్మము అవినాళి 27. వివేకముతో మనమెప్పు డిసంపూర్ణ 
సృష్టిని సంహారము గావించుచున్నారమో, ఈ పంచభూకతాత్శికమగు 

సృష్టిని మనమెప్పుడు పృథక (-రణము(వేజుగావించుట) చేయుచున్నా రమో 

అప్పుడు సారము, అసారము, వేజువేజుగా బయలువెడలును, మటీయు 

“వ్వని*యనునది మనకు లభించును (ఆత్మలభించును 28, ““నేను”అను 
నది సయముగాం  గల్ప్చించుకొనంబడినది. కాని వా_స్తవమునందిది 
యెందును లేదు. త_త్ల్వనిరసనము గావించినపిదప 'నేననునది వెడలిపోయి 
కేవల నిర్ణుణవగు అత్మ నిలచియుండును 29. త శ్తషనిరసన ,మైనపిదప 
శేపించియుండు నిర్ణుణాత్మయే “నేను” అనునది (తత్త్వనిరసనానంతరము 
నేశనునది యుండనేరద్యు 80, త త్తగములతోం బాటు నేనో” అనునది 

ఈ 'బేహమునుగూర్చి విచారము గావించుటవలన 'నిడీ పంచభూతాత్మికమని 

తెలియుచున్నది. ఈ పాంచగ్గాతిక శరీరమునందలి 'త త్య్వములను 'ఒకటొకొటిగా ఆ 
ఈ త్యములలోం బంచిచే. చికిచో నిశ “నాది నీది” ఆని "కషం చిన దెద్దియం నుండ్తదు. 

చీషించునది కేవలము నిర్దుణమగు సొత్మ, నానీ “మనటనాోూ యని నుడునవచ్చును. 
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వెడలిపోవయళనే స్వాభావికముగనే అది నిర్ణుణాత్మయమెపోవును. ఈవిధముగ 
“సోహం? యొక్క యనుభవమువలన ఆత్మనివేదన మగును కి1. ఆత్మ 
నివేదనము అయినంతేనే దై వతమునందును భక్తునియందును ఏకత్వము 
కలసిపోవును. విభ _కృత్వము (భిన్న త్వము)ను విడిచి యాతండు సత్యమగు 
భక్తుడై పోవును, నిర్షణమునందు జననమరణములు వాపపుణ్యములు 
మున్న గునొవేవియునుండను. బట్టి నిర్ణణమునం దనన్యుండై. (ఏకమైన పిదప 
ఆతడు స్వయముగా ముకుడై పోవుచున్నాండు 89.88. పంచభూతము 
లావరించుటవలనం [బాణిసంబజేహములలో. జిక్కకొనును. స్వయముగాం 
దన్ను మణిచి ోోకోవాంి (శేనెవ్వండను) 'అని .నుడువసాగును కి4, భూత 
ములలో దగుల్కొన్న పిదప ోకోవాంి” అని నుడువును. మజియు వివే 
చనము గావించినమోందట “సోహం (ఆ (బవాము నేన్ఫుఅని నుడునును, 

అనన్యత (ఐక్యము) నొందినమాందట కకోవాంసోహాంి” అనునవన్నియు 
వీడిపోవును కిక. పయినిబేర్కొనిన అనుభవము గలిగినమాందట నుండు 
నదియే సాధుస్వరూసము. ఇట్టి సాధు (అవతార) పురుషులు సదేవాలై 
యుండియు 'దేహాతీతులు 86. విషయము మిగుల గవానము గావున 
(శోతలకు ఒక్కమారు చెప్పాటచే సందేవాము తీరజాలదు. కావున బలు 

మాటు 'చెప్పినదానినే  మజణలం జెప్పవలసి వచ్చుచుండునుకి (ప్రసంగ 
ఏశేషమునుబట్టి అండందు. నే నటుల గావింపవలసివచ్చినది. శ్రోతల 
తమించిదరుగాక లో, 

Fr 

నాలుగవ సమాసము .. మాయయొక్క విసారము. 

కృతయుగము (సత్య్యయుగము) యొక్క పరిమితి పదునేడులకుల 

యిరువదియెనిమిదివేల సంనత్సరములు. (కేతాయుగము పండెండులయల 
తొంజఒదిచరూజు 'వేల సంవత్సరములు, ద్వాపరయుగము ఎనిమిదిలత్ల 

అతినదినాలుగువేల సంవత్సరములు. కలియుగము నాలుగులకుల ముప్పది 

*' చెప్పినది వరల చెప్పుట పునరు కి యను శావ్యదోషము. ఈదోష మునకుం 

బరినోరము గా (శ్రీసమర్జ రామ డాసస్వామి ఆర్వనులసం జేవూములను నివారించుట కై పలు 

మాటు ఓఒకేవిషయము చీ నుడువవలసివ చ్చె*” నని నెలవిచ్చియున్నారు.. 
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తమ హా 2 rw 

చెందువేల సంవత్సరములు. ఇదియంతయు. గలిపినయెడల (నాలుగుయుగ 

ములపరిమిత్సి చతుర్యుగ పరిమాణమగును. ఇట్టి చతుర్యుగములు వేయి 

మైనవో (బ్రహ్మా కొక్క-దినమగును 12, ఇట్టి (బవ్మాలు వేయిమంది గడిచి 
పోయినమిందట విన్లువున కొకగడియ యగును, ఇట్టి విష్ణువులు వేయి 
మంది గడిచిపోయినపిదప మహేశ్వరున కొక 'జెప్పపాటుకాల మగును శి, 
ఇట్టి మహేశ్వరులు "వేయిమంది గడచిపోయినమో(దట శక్తికి (మాయ 

లేక (పక ప్రతి) ఒక 'తెప్పపాటుకాలమగును, ఈవిధముగానుండు కాలసంఖ్య 

అన్ని శా న్ర్రములందును జెప్పయబడెను శ, 

శ్లో! చతుర్యుగసవా(స్రాణి దినమేకం పితామహం | 
వితామహసహా[సాణి విప్లోర్లటిక మేవ చ ॥౧| 

విప్లోరేకసహా[స్రాణి పలమేకం మహేశ్వరం | 
మహేశ్వరసవాస్రాణి శ_క్టీరర్ణపలం భవేత్ ॥3॥ 

ఇట్టి శక్తు లనంతేములుగానున్నవి. మజియు ననంతములగు సృష్టి 

రచనములు జరిగిపోవ్రచున్న వి. కాని పర్యబహ్మము యథావిధముగ నఖండ 

ముగ ననాదినుండియు నొకేవిధముగా నున్నది 5. నిజమారసినచో 
పర బహమున కీస్థితి యెక్క-డినుండివచ్చినది? ఇది యెవరును జెప్పజాలని 
గవానాంశము. ఈవిషయమునందు 'వేదశుతులుసోతము ోనేత్సి నేతి) 
(న -£ ఇతి న 4 ఇతి యని నుడువుచున్న ఏ 6. జోనాలుగువేల యీడువందల 

అజువదినాలుగు సంవత్సరములు క లియుగమునందు గడిచిపోయినవి 7. 

నాలుగులతల యిరువదియేడువేల "రెండువందల నలుబదిసంవత్సరములు 

కలియుగమునం దిశముందు నడువవలసియున్న వి. ఇకముందు. బూ_ర్జీగా 

నర్జసాంకర్యము జరుగనున్నది ర. ఈ చరాచర సృష్టీయందున్న వేల్పుల 
మహిమ కంలేలేదు. ఒక దై వతమును వేజకొకై వతము మించియుంటచే 
నీభేదము పారావారమునలె నంతులేనిదిగా నున్నది 9. ఒకండు వేల్పు 
లందజిలో వివ్హుమూ ర్తి గొప్పయనియుు, నింకొకండు శంకరుడు గొప్ప 

వా(డనియ్కు 'వేజ్ొకడు అదిశ_క్రి అందజణు చేన్రలకం'కు గొప్పదనియు 
నుడువును 10, కాని వీరందజు కల్పాంతమునందు నళించుపోవువారే, ఏల 

గ ఈ సంఖ్య (శ్రీచానబోధ రచించుకాలము నాటిన్సి; దీనినిబట్టి దాదాపు 1716 

ని,కమళకమున నీగంథము రచింభంబడియుండును, 
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యన్క శ్రుతి 6యద్దృష్టం తన్న ష్టం] అని నుడువుచున్నదిగదా ! (కన 
బడున బెల్ల నశించునదియే ll. ప్రజలెల్ల రును దముతమ యుపాస్య చేవ 

తేలపట్లు ''నభిమానముంచేదరు. కాని సత్యనిశ్చయము సామాన్యులకుం 
'జలియయాలదు. సాధుపురువులే సత్యమును నిర్ణ యింప సమర్ధులు 12, 
సర్వవ్వాహామగు నాత్మయొక్క-టియే సత్య మనియుం దక్కిన రాచర 
సృృష్టీయంతయు మాయికమనియు సాధువులు నిశ్చయింతురు 18. పట 
ములో లిఖంపబడిన సె పై న్యమునందు (మాయికసృష్టిలో నెవండు "పెద్దయో 
యెవ(శు చిన్నయో నిరూకింప వీలుపడదు. ఈ యంశము మీరే వచా 
రింపుండు 14. స్వప్నములో మన మనేకసంగతులను గాంచితిమనియ్యు వీరు 

"పెద్దలు ఏరలు చిన్నలని నిశ్చయించు కొంటిమనియు నొప్పూకొను చున్నా 
రముగచా ! 'మేల్కొ-నినపిమ్మట నానిశ్చయ 'మేమగుచున్న దో చయూడుండు 

15. మనము మేల్కొని చూచునపుడు కలలో. గనుపించిన 'పెద్దవాండు 

గాని, చిన్న వాండుగాని, తదితరముగానీ గోచరించుట'లేదు. మిందమిక్కిలి 
మనము గాంచినదంతయు స్వస్నములోనని విది తమగంచున్నది 16. 

లక గాడిసెద్ద్ర ఎక్క-డిచిన్న, ఇది యంతయు మాయావిచారము. నిజమార 

యు-వోం “చెద్దచిన్నల విచారమందజకును "బెలియదు. జ్ఞానులశే "తెలి 
యును 17. జననమునొందిన (ప్రతిమానవు(డు (బతికిన నాల్లుదినములు “నేను 
సెద్దవా(డను, నేను గొప్పవాండినని నుడువుచు 'నుడువుచునే గతించును. 
ఎవడు సపెద్దవాండో నిర్ణయింపదగినవారు మహాత్సులే 18. మన 
శా వ్రుములన్ని యు అత్మజ్ఞానము గలవారలే మహాత్ములనియు, (శేష్టు 
లనియు నుడువుచున్న వి. ఇటులే సాధువులు సత్సురుములుగూడం జెప్పు 

చున్నారు19. అందటికంకును గొప్పవాండు పరమాత్ను. డొకంచేయనియు, 

(బహ్మావిన్షు మహేశాదులుగూడ .నాపరమాత్మునికి లోంబడినవారనియు, 
శాస్త్రములు తెలుప్రుచున్న వి 20. పరమాత్ముండు నిర్దణుండును, నిరా 

కారుండును నై యున్నాండు. ఆతనికి ఉత్ప్తివి విస్తారములులేవు, మజియు 

స్థానమానములను గూర్చి మనము చేయు విచారమంతయు నీవలివిష 

య్ము 21. పరమాత్మునిగురించి మనము చేయు నామము, రూపము, 

స్థానము, మానము: మున్నగు నిర్ణ యములన్ని యు ననుమానమా|తములే. 

“బవ్మాహ్రయమునం దీయనును *నపూర్వక నిర్ణ నిర్ణ యములన్ని యు" దుడిచి 
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ఇపట్టుకొనిపోవును ౨౨, కాని (పళయమునందుం బర్యబపహ్మామునకు నాశ 

నముళేదు. పరమాత్ముడు నోమకూప రహితుండుగను సర్వకాల సర్వా 

వస్థలయం దచంచలుండుగను నున్నాండు 28, (బహ్మానిరాపణమునెటింగి 

(బహ్మామును “జెలినకొనినవారు (బహ్మావిదులని, (చావ్మాణులని చెప్ప(దగి 

యుందురు 24, 

ఐదవ సమాసము - మాయ మటియు (బ్రహ్మము. 
(శ్రోతల ఎ! మాకిపుడు మాయయొక్క-య్సు, (బహ్మాముకమొక్కఒయు 

నిరూపణము "నెజింగించుచున్నాండ్ను. శ్రద్ధతో వినంగోశెదను 1. (బహ్మాము 
సెర్దుణమును నిల*క+రము నై యున్నది, మాయ సగుణమును సాకార 
మునై_ యున్నది, (బహ్మమునకు దరిదాపులులేను. మాయకున్నని 2, 

(జహ్మాము నిర్మలమున్సు నిశ్శలమును నై యున్నది. మాయ -చంచలమును 

ఉపలమునై యున్నది. (బ్రహ్మము ఉపాధిరహితము. మాయ ఉపాధి 

శఈూపము కీ. బవ్మాము కనుపింపదు. మాయ కనుపించును. మాయ 
ఛాసించును. (బ్రవ్యాయు 'భాసింపదు. మాయ నాశనమగును. (బ్రహ్మము 

'క్రో ల్వాంతమునందుాడ 'నలింపదు 4. మాయ నిర్మితమగుచున్న ది, 

(ప్రహ్మాము 'నిర్మితమగుటలేదు. మాయ 'చెడుచున్నది. (బవ్మాము చెశుట 

లేదు, జ్ఞానమునకు మాయ రుభించును. (బవ్మోము అజ్ఞానమునకు 

శుచింపదు 5. మాయ వృద్ధినొందును, (బ్రహ్మా మంకురించునదియు, వృద్ధి 

నోందునదియు గాటు, మాయ మవమరణించును. (బహ్మామునకు వమురణము 

లేదు. మాయ థారణశ_క్టితో 'అవగాహనక్వుగును, (బహ్మా మటులం 
ఇానేరదు 6. మాయ ళొన్నమగును. (బహ్మము భిన్నమగునదికాదు. 

మూయ తెగిపోవును. (బహ్మాము తెగపోవునదికాదు, మాయ మలిన 

మగును, (బవ్మాము మలినము కానేరదు. , అడి యవినాశి 7, 

మాయ వికారయు కము, (బహ ము నిర్వికారము. మాయ యన్నింటినిః 

జేయంగలదు, (బవ్మా మెద్దియును జేయదు. మాయ నానారూపములను 
థరిరచును. కాని (బహ ము రూపరహితము రి. మాయకు బంచభూతా 
త్మికములగు రూపము అనేకములు గలవు. (బ్రవ్మాము శాశ్వతముగా 
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నొక్కటియే. మాయయొక్క-యు [బ్రహముయొక్యు వివేచనమును వివే 
కులుతస్ప నితరులెజుంగరు 9, మాయచిన్నది, (బవ్మాము "పెద్దది. మాయ 

సొరరహిొతము. (బహ్మము సారవంతము. మాయ. కాద్యంతములు గలను. 

(బహ్మామునకు లేవు 10. సంపూర్ణ మాయావి_స్తరమువలన (బవ్మాస్థితి 

వురుగుపడియున్న ది. సాధుజనులు విజ్ఞానసాధనములచే మాయనుండి 

(బిహ్మమును చెలికిదీయుదురు 11. నీటిమోంది శై వాలమును (నామన్ఫు 

దొలంగించినగాని శుద్దముగు నీరు లభింపదు. నీరు గలసిన పాలను గాచి విడ 

దీసినగాని శుద్దమగు సాలు లభింపదు. అటులే మాయను. తొలంగినంగాని 

(బహ్మాము లభ ్ రముకానేరదు 12, (బవ్మాము ఆకాశమునలె నిర్మల మైనది, 

వమూయ సృథ్వివలె మనీనమైనది. (బవ్మాము సూత్మురూవముం. వాయ 

స్థూలరాపము 18. (బ్రహ్మ వమ్యపత్యేతీము మాయ. (క 

(బహ్మము సమము, మాయ వఏవిషమరూపము 14. మూయ లక్షుము. 

(బ్రహ్మము అలక్యు మైనది. మాయసాశ్యుము. (బ్రహ్మము. అసాక్షుము. 

వమూయయందు జ్ఞానము, అజ్ఞానము అను "రెండుపతృము లిమిడియున్న వి. 

(బవ్మైామునందుం. బతములెవ్వియును లేవు 15, మాయ పూర్వుపతము;. 

అనగా సంశయయు కము. (బహ్మ్మాము. G _త్రరఫతుము అనంగా సిద్ధాం 

తము. మాయ అనిత్యము, (బహ్మము. నిత్యము, మాయ: 9 

యుక్తము. (బహ్మము నిరిన్భామయము: 16,  (బ్రహమఖండధనము. 

మాయ పంచభూతమిళితము. ([బవ్మాము. నిరంతరపరిపూర్ణ ము. మాయ 

జీర్ణ|జ వ రితము 17. మాయ కల్పింపందగినది, (బహ్మాము కల్పింపరానిది. 

మాయకు బతనావస్థగలదు. (బ్రహ్మమునకు? బతనములేదు. మాయ. 

జెడునది. (బవ్మాము చెడునదికాదు (చెక్కు-చెదరక యొ కేవిధముగా 

నుండును 18. ఎంతటి [పళయకాలమునందేని (బహ్ముముచెదరక స్థిరముగా 

నుండునది. మాయను నిరసనముగావించినవో నాశనమైపోవ్చను, (బ్రహ్మము 

నందు సంకల్పవికల్పములు. "లేవు. మాయయం దీ రెండు నున్నవి. 1% 

మాయ కఠినమైనది. (బ్రహ్మము: కోమలమైనది. మాయ అల్పము. 

(బహ్మాము విశాలము. మాయకు అంతమున్నది. (బహ్మామునకు లేదు 20, 

(బహ్మాము ఇట్టిదని వివరింపదగినదికాదు. మాయ ఎటులున్నదో యటుల. 

వవరింపవచ్చును, (బవ్మామును కాల మంటంజూలదు. మాయను 
a md ఇ ఇనా స్యోఖాల్లో తగా 
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గాలము వశము గావించుకొనును 21. ఈ కనుపించుచున్న నానావిధరూప 

వర్ణములన్నియును మాయయీ. ఇవియన్నియు నళ్వరములు. కాని 
బ్రహ్మము శాశ్వతము 22, ఇంతయేల్క ఈ చరాచరరూసమునం గలుగు 
చున్న సృష్టి యంతయును మాయ, పరమేశ్వరుడింస ప్ట్వికీ లోపల వెలుపల 

నంతటను వ్యాప్త ప్టమైయున్నాండు 28. ఆకాశము జలమునందుండియు 

జలమును దాశకుండునటుల సకలోపాధిరహితుండగు పరమాత్ముండును 

సృష్టికి అలిప్తుండుగా నున్నాడు 24. ఈ మాయయొక్కయు (బహ్మము 

యొక్క-యు వివరణమును సాధుజనులవలననే చక్కణ/గా బోధయగును. 

వారల శరణ్యములోని 'కోరుగుటవలన జననమరణములు విడిపోవును 25. 

సాధువుల మహీమ కంతము లేదు. వారల యను గవహామున సులభముగా 
బర బహ్మాము సిద్ధించును 26. 

ఆజవ సమాసము -- సత్యదె వ నిరూపణము. 

(శోత వక్తతో నిటుల విన్నవించుచున్నాండు. ఓ గురు మహా 
రొజూ ! మారు సర్వజ్ఞులగు గోస్వాములు. నాకున్న యీ సందియమును 

దొలంగింపుండు. సృష్టియొక్క- పుట్టుక కుముందు [బహ్మమునందు సృష్ట 

మొక్క బీజమే లేకున్న యెడల సీ కాన్సించుచున్న. సృష్టి సత్యమా త్ 

మిథ్యయా ? 12. దీనికి వక్త చెప్పంబోవు (ప్రత్యు త్తరమును సాన 
ఛానులరై. వినుండు శి. భగవద్దీతలోనున్న “జీనభూతస్పనాతనః*ి అను 
నాక బ్రమునుబట్టి మాచినమెడల సృష్టి సత్యమైనదని తెలియుచున్నది 4. 

మణీయు *యద్దృృష్టం తన్న ్టం”'(ఎయ్యెది కనుపించునో యది నశించు 
నది అను నీ (శ్రుతివాక్యమువలన స సృష్టీ మిథ్యయని తెలియుచున్నది. 

క్రపుడు సత్యాసత్యముల నెవడు నిశ్చయింపంగలండు? 5. దీని నొకవేళ 

సత్యమందమా యన్న నిది (యాస పీ) నాశనవుగుచున్న ది. విథ్యయం 

దమా యన్న కనంబడుచునే యున్నది. కావున నెటులున్నదో యటులే 

చెప్పుదును 6, ఈ సృష్టియందున్న. మానన్రలలోం గొంద ఆజ్ఞానులుగను 

* గీతయందుం బరమాత్మన్వరూపుండగు (శ్రీ కృషం డీటుల జెప్పియు'న్నా (డు! 

“ను మెవాంశో జీవలో శే జీవభవాతస్ప నాతన॥ోో సృష్టి యందు బీవరూపముగనున్న ది 

యెల్ల  నాయంళ మే. వముతీయు నది యవి నాశియైనదని "భావము, 
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మటణికొందటు సుజ్జ్వనులుగను నున్నా రు. కావున నిందులకు సమాధానము 

కలుగజాలదు 7. సృష్టిసత్యము. ఇటులే 'దేవు ధర్మ, కీర్ణ వ్రతములుకూడ 
సత్యములే యని యజానుల మతము రి, “మూర్థసం (పతిమా పూజా] 

(మూ ర్తిపూజ అనగా మిగహపూజ మూర్షులకొటు ) అని "పెద్దలుచెప్పిరి. 

సృన్టికూడ విచారించినచేో సత్యమైనదిగాదు. ఏలయన, |ప్రళ్లయమునందది 
నాశనమగుచున్నది అని జ్ఞానులు తెలుపుదురు 9. దీనిని విని యజ్ఞాని 
యిటుల నాకొనుచున్నా(డు. అటులై న, యెడల సంభ్యాస్నానము, గురు 

భోజనము, తీర్థాటనము చేయుటవలన ఫలమేమి? 10. జ్జని దీనికి 
(బత్యు త్రర మొసంగుచున్నాండు, 

న్లో తీరే తీస నిర్మలం (బహ్మ బృందం 

బ్బంచే బృంబే త్ర _త్తగచినానువాదః | 

వాదే వాదే జాయ త_త్హబోధో 

బోభే బోభే ఛాసతే చందదూడః ॥ 
తీర్థాటనము గావించుటకుం గారణమేమియో నీవు తెలిసికొన 

జాలకుంటివి. తీర్ణములలోం గలుగు సాధుజనుల సమాగవుమువలన సారా 

సారపిచారము నెజింగి భక్తు లీశ్వరుని (ఇ్రా_ప్టింపధోలుగుదురు. గురుని 
భజించుటకుంగల కారణమును గురుగీతయందు స్వయముగా మహాోదే 
వుండు చెప్పియేయున్నా (డు 11.గురుభజనమునకు నియమమేమన, మొదట 

గురుని సత్యస్వరూపమును గు_ర్తింపవలయును. తరువాత వివేకముతో! 
దాను గురుని రూపమునందు లీను[జై పోవలయును 12, 

క్రో! (బహ్మానందం పరమసుఖదం శేనలం జ్ఞానమూ ర్తిం 
ద్వంద్వాతీతం గగనసద్భశం తత్వమస్యాదిలత్యం | 

ఏకం నిత్యం ఏమలవముచలం సర్వధీసాథీభూతం 

భావాతీతం (తిగుణరహితం సవ్వురుం తం నమూామి॥ 

సద్దురునికిగల సత్యస్వరూపము గురుగీతలో విపులముగా? జెప్పం 

బడెను. ఈ స్వరూపమునందు సృష్టిభాస ముండజాలదు 18. ఈ విధముగా 

నెప్పూడును జ్ఞాని సధ్ధ్గురుని సత్యస్వరూపమును జూవి సృష్టిని మిథ్యయని 

నిశ్చయము గావెంచుచున్నాండు. అప్పుడజ్ఞుని యింకను నధికమగు . 

వివాదమును గావించుటకు సిద్ధమై యిట్లునుడువుచున్నాండు. యిది యేమి? 
న వాన = 
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స్వు పరమాత్ముండగు (న్ మ్ల నజ్ఞానియని సిద్ధాంతము గావింపంయటూను 

కొంటిని? 14-15. గీతయందలి జవభూతస్పనాతనః” అను నచనము మిథ్య 

'యటులం గాగ౫లదు? 16. ఈ విధముగా నజ్ఞానియగు శీష్యుం డాతేపించి 

తనహృదయమునందు ఫిన్నుండగుటనుజూచి జ్ఞ్వని యిట్లు సమాభానము 

చెప్పెను 17. శీతయందు (కృష్ణు డేమశెషె ప్పెనో దాని భేదము 
(మర శ్రమను నీవు కనుగానజాలకున్నా డవు. ఇఇందువలననే యీ వివాద 

మునకు బూనుకొొంటివి 16, “అక్షత స్పర్గవృయాణాంి? (రావిచెట్టు నా 

విభూతియెయున్న దొ అని నుడివియున్నో (డు. ఆ వృతమో విరిగిపడిపోవు 
స్వభావము కలది. మజియుం గ ష్టం డిటుల 'జెప్పినాండు 19, 

తో నైనం వందంతి శస్త్రాణి నై_ నె నం దహాతి పావకః | 

న చైనం శేదయంత్యాపో | న శోషయతి మూరుతః ॥ 

నా స్వరూపము శస్త్రముచేందెగదు. అగ్ని చేగాల్పబడదు. జలము 
వలనం దడియదు. వాయువు శోషింపణజేయలేదు 20. కాని రావివెట్టు(లీకృ 
ముడు తన విభూతియని చెప్పిన అశ్వతముశస్త్రుమువనలన ఖండింప(దగినది 
౫న్కుఅన్ని వేం గాల్పబడునదిగను, నీటిచెం దడియునదిగను నున్నది, అంతియ 
గాక నాశనముగూడ నొందునది 21, ఇప్పాడు (కృష్ణుని: పరస్పరవిరుద్ధము 

లగు 'పై వాక్యముల రెంటికిని సమన్వయ మెటులగును ? దీనిమర్దుము 

సద్దురు  ముఖమునుండియే చక్కగా జెలియయగలదు. _్రిందియాణాం 

మనశ్చాస్మి” (ఇంద్రెియములలో మనస్సును నేన్ఫు అని (కృష్ణుడు 
నుడివియున్నా(డు. అటులై నచో *చంచలమగు మనస్సునుండి (ప్రవహిం 

చుచున్న భావతరంగముల నేల యాపవలయును?) 22.28, (గగనం 

డేల యిటుల నుడినియుండును? అను ప్రశ్నయొకటి యిచట నుపస్థితమగు 
చున్నది. దీనికి (బత్యు_త్తరము చెప్పెదను. తెలియని 'బాలకులకుం. జిత 
ములు మున్నగు పరికరములను ముందుంచి వాని సహాయమున నెట్లు 

> విద్యావిధానమునందు (ప్రనుత కాలపు కిండర్ గార్డన్ (పకాల్లిని (భాలోద్యాన 

శక ణపద్ధతిన్సిఆం గే యులు కని పెట్టిరని మనవారలు. తలంచుచున్నా రుగాని యిది మన 

చేళమనందు మొదట నే యాచరణిమునందుం డెననియు, మన పూర్వులు ప్రాచీనార్య 

ైసర్సిక సాధనములత్రో బాలురకు శిక్ష నోసంగుటను జక్కో_(గ నెటేంగి య్యుండిరనియు 

న్ యుచానారణమువలన విళదమగుచున్నదది. 
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(ఓ నమః సిద్ధం” .అను అక్షరములను నేర్చుదురో యటులే భగవా 

నుండగు కృష్ణుండు అబోధసాధకులకు గీతలవలన సాధనమౌార్షములను 
జూవీయున్న్నాండు 24 ఈ వాక్య 'భేదముల నన్నిటిని నాగోవిందుండ్తే 

యెజుంగును. ఆతనిపట్ల నీదేహాభిమానపురస్పరమగు వివాదము నిలువ 
జాలదు 25, ఈ విధముగానుండు వాక్య భేదము లొక్క-గీతయందేకాదు, 

చేద శా స్రుశుతిస్మృత్యాది సమ _స్తగంథములందును గాన్సించుచున్న వి 

గాని వాని నిర ర్హయుము సద్దురుని వాక్యములవలననే 'కాంగల్లును 96, వేద 

శా న్రుములనుండి జనియించు వివాదముల నెవ్వండు (తెంపివేయలోలడు? 

సాధువులకుందప్ప నవి యితరులచేం గల్పాంతేమునందుగూడ సవరింపంబడ 
జాలన్ర 27. శాస్త్రములలో? బూర్వపతసిద్ధాంతములు సాంకేతిక మాత 

ముగా నుడువంబడియున్నవి. వానిక్ బూర్జ ములగు వవరణములను 

(గసీంపవలయునన్న_ చో సాధుజనుల శరణ్యమున కరుగవలయును 28, 
సాధారణముగా 'వెదశొ(న్ర్రములయందు ఒకదానికంకు నొకదానిని 

మించిన వాదవివాద(పశ్న లెన్నియోగలవు 29. కావున మనము వాద 

వివాదములను విడిచిపెట్టి జ్ఞానమును బడయవలయును, దానివలననే 

స్వానుభవము గలిగి బ్రహ్మానందము సమకూరును 80. ఒకే కల్పనము 
యొక్క- గర్భుమునం చెప్పు డనంతములగు సృష్టులు కలుగుచు బోవు 

చున్నవో యప్పుడు ఆ కల్పనమును సత్యమని యెటు లంగీకరింప వీలు 
పడును? త1. భక్తులు కల్పనముతో నెద్దియేనిదేవతను (బతిస్టాంచి (ప్రార్థిం 

తురు. మజియు నంతతోంబోక యాకల్సిత'దేవతయెడ దృఢమగుభ ని బతి 

స్టింతంరు. కారణాంతరములచే నేబేని యా దేవతాషిగవామునకు హాని 

గలిగనచో భ కులుకూడ నా విచారమునకతేన దుఃఖతులగుదురు లలి, 

కొొందణు నీలలతో దేవతలను చేయుదురు. అవి పగిలిపోయినయెడల విచార 

పడుదురు. వడ్తురు. పడిపోవుదురు. అరచెదరు శికి. ఒకానొక దేవత 

యింటియంబే భిన్న భిన్నము గానింపయబడును, ఒకానొకదానిని దొంగ 

లెత్తుకొనిపోవ్రుదురు. ఒకానొక 'దేవతానిగహమును దురాచారులు బలా 

త్మా-రముగా విరుగగొట్టివేయుదురు లి*ఓ. ఒకానొక దేవతావి గవామును 

(భష్టత కావించెదరు. ఒకానొకదానిని నీటిలోం బార్వేయుదురు. ఒకా 

నొక క దేవతను గెందబు దుష్టులు తమ పాదముల్మకిందం (అరుగుమెట్లుగాం 

is 
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బడవేయుదురు కిక. ఇ్రదియంతయు(జూచి జను లీవిధముగాం జెప్పుకొందురు. 

(ఏవి చెప్పుడుము, పూర్వ మో తీర్థమహిమ మిగుల గొప్పదిగా నుండెను. 
కాని యాదుర్మార్లులు సర్వనాశనమొనరించిపోయిరి. ఇపు డీవిగహాముల 

మాహ్మాత్మ్య మెచటికిం బోయినదో తెలిసికొన. జాలకున్నారము?” 

ఒకేవతను స్వర్శ కారులు సువర్లముతో నిర్మింతురు. ఒకచేవతను కంచ 

రులు లోహముతోం జకాగాం బోతపోయుదురు, ఒకచేవతను శిలా 

శిల్పులు (కానేపనివాండ్రు సుందరముగా? దీర్చెదరు 86.87. నర్మదా 

గండకీ నదుల తీరములందుసై తము లతలకొలంది చేవతామూార్తులు 
పడియున్న వి. ఈ యసంఖ్యాకములగు "దేవతావ్మగవాముల నెవరు 'లెక్కి-ంప 

గలుగుదురు? లి8. చృక్రతీర్ణమునందు అసంఖ్యాకముగా విగ్రహములు 
పడియున్న వి, ఆ విగహములు చశాంకీతములుగనుండి యేదేవతయెనది 
నిశ్చయింపరానివిధముగా నున్నవి 89. బాణములు తొండలములు, 

సృటికమూ రులు, నాణెములు మనము "పెక్కింటిని సేకరించి దేవతా 
భావముతో బూజించుచున్నారము. ఈ 'దేవతామూూ ర్హులన్ని యును 
సత్యములో అసత్యములో యెవరెజుంగంగలరు? 40. ఒకండు పట్టుతో 
"దేవతను గావించును. అడియెప్పుడు చిదిగిగాని విరిగిగాని చెడిపోవునో 
యప్పుడు మరల మట్టితో మూ_ర్తినొనరించి పూజింప నారంభించును 41. 
ఒకానొక భక్తుడు అన్నా! మా "దేవతామూర్తి మిగుల సత్యమైనది. 

మా కాపదలుగలిగినపు డామూలర్సి యెంతయేని సహాయము గావించును. 
నిరంతరము మాకోర్కు-లను నెరవేర్చుచుండును. కాసి యేలకో యిపుడు 
దాని మాహాత్మ్యము తగ్గిపోయినది. ఏమి చేయుదుము! ఏది జరుగవలసి 

యుండెనో అదియే జరిగిపోయినది. కానున్న దాని నీశ్ళరుడుమై త మాప 
జాలండం) అని నుడువును 42__4లి, ఓమూర్జుండా! లోహము, తాయి, 

మన్ను, కశై చిత్తరువు మున్నగునవి యెచటనేని దై వతములు కాగలవా? 

ఏల (భాంతిలో. బడియున్నా (డవు? 44. ఇదియంతయుం గేవలము మనము 

కల్పించునదియే సుమా!  కర్మానుసారముగ జీవులకు ఫలము లభించు 

* ఈ యుదొవారణమయువలన ఆకాలపు ధార్మి కాచార ములను ధ్వంసము గావించిన 

వీధము తెలీయవచ్చును. ఈ ధుంస్మక్రియ విశేషించి యవనుల చేతులమీదుగా జరుగు 

చుండేను, | 
శ 

mm క క 
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చుండును, అయా కర్మములకు6 దగినఫలము లొసంగు సత్యదై వతము 

'వేజుగానున్నాండు 45. ఈసృష్టి మాయవలనం గలిగిన (భమయనియు, 

నిది కేవలము వింథ్యయనియు వేదము శోన్ర్రము, పురాణము. నుడువు 

చున్నవి 46. సాధుసజ్ఞనులయొక్క-యు మహాోనుభానవులయొక్కయు నను 

భ నముగూాడ నిదియే" మైయున్నది. సత్యదై వతము ఈ పంచభూ తాత్మిక 

సృష్ట కావలనున్నా (దు, . ఆజేవుడుశాశ్వతు[డు. సృష్టి యశాశ్వతము 47. 

సృష్టికి ముందుగను సృష్టికి వ రమానసమయమునను సృష్టి వినాశనమైన 

పిమ్ముటను సత్వ దేవుండు చక్కగా స్థిరుండై డై యున్నాండు, ఆయనకు 

అద్యంతములు లేవు 46. ఇదియే శాస్ర్రుకారుల యభిప్రాయము. ఇందు 

సందియ వమూవంతయును లేదు, మాయయొక్క-యు (బహముయొక్క-యు 

సంబంధము కేవలము కల్పితము 49. "శీవలమొక కల్చనాగర్భుమునందు 

ఎనిమిది సృష్టులున్నవని చెప్పుదురు. వానినన్ని (టిని వివరింపంబోన్రచున్నా 

రము 50. 

మొదటిది కల్చ్పనాసృష్ట్ర రెండవది శావికసృప్టీ, మూడవది 

ప్రత్యతుసృస్టి. ఈ మూడింటి నందటు నెబుంగుదురు $51. నాలుగవది 

చిత లేపనసృష్ట్ర, ఐదవది స్వప్న సృష్టి ఆజవది గాంధర్వసృష్ట్రి ఏడవది 

జ్వరసృళ్టి 52. ఎనిమిదవసృష్టి దృష్టిబంధనము. ఈ యెనిమిదియు సృష్టు 

లని -చెప్పంబడును. ఇపు డీయినిమిదింటిలో సత్యమని యంగీకరింపందగ్న 

శేషమగుసృష్రి యెద్ది? 58. కావుననే సృష్టినాశవంత మైనదని నుడువుదురు. 

ఈవిషయమును మహాత్ములు సాధువులు బాగుగా నెజింగియున్నారు, 

ఐనను ఆత్మజ్ఞానము  దృఢమగుటకొజకు._ మౌనవులు సాధనరూపమున 

సగుణపరమాత్ముని _భ్రజనము ముఖ్యముగా. 'చేయవలయును కీ4. సగు 

"శాధారమువలనను స్తాధుసజ్ఞ నసమాపోమువలనను సారాసారపిదారము 

వలనను దప్పుక సాధకులకు నర్గణపర్నబహ్ముము లభించును రర, ఈ విష 

యము నిశ ముగించుదము. ఇప్పటికీ విషయము వాల విస్తరమైనది. 

సాధుసమాగమమువలన సర్వము విదితేమగును, లేనియెడల మనస్సు 

సరజేహములపాలగును 56. ఇదియంతయు విని శిష్యుం డీవిధముగా నాశ 

వీంచను సృష్టి విథ్యయగుట "తెల్లిసెను, ఇదియంతయు మిథ్యయైనపుడు 

మనశేల కనిపించును? 57. ఓ గురుస్వామీ ! దృశ్యము ప్రత్యతముగా-6 
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గాన్సించుచున్నది కావున సత్యమనియే నాకుం దోంచుచున్నది. ఇదిమిథ్య 
యను సంగతి నాకెిటుల గోచరించునో యానిషయము కృపతో నాజ్ఞ 
యిండుక5రి, దీనికి (బ్రత్యు త్రరము వక్త ఇటులంజెప్పుచున్నాండు. ఓయీ! 

న్నీప్రశ్నమునకు సమాధానము రాంబోవుసమాసములో విపులముగా నొసం 
గంబడినది. సావధానమనస్సుతో నాలింపుము 59. సృస్టిని మిథ్యయనియే 

ఛావింపవలయును, మజియు సగుణలకుణమునుగూడ (వ్మిగహాపూజ 

కూడ నాచరింపవలయును. ఈ యనుభవర హస్యమును సామాన్యు "లెజుం 

గరు, అనుభవనీయులకె యో యంశము తెలియును 60, 

న య నల అ 

ఏడవ సమాసము _ సగుణభజనము, 

(శ్రోత లిటుల నడుగుచున్నారు. జ్ఞానమునలన దృశ్య మంతయు 
మిథ్యగ నెణుంగనయ్యెనుగదా! ఇక భజనము నేల చేయవలయును? అట్టి 
భజనమువలన (బా వ్హించు ఫలమేదియో యాజ్ఞ యిండు 1, జ్ఞానమున 

- కంకి _కేష్టమైన 'దెద్దియును లేదని మిారాజ్ఞ యిచ్చితిరి. అటుకై న ఉపా 
సనముతోం బనియేమున్నదిః ఉపాసనమువలనం (భా ప్తించు ఫలమేది? 2. 
ముఖ్యసారము నిర్హుణముగానుండి సగుణము కనివించుటయే లేనప్పుడు 
సగుణభజనము గావించుటవలనం గలుగులాభమేదికోో యాజ యిండు తి. 
ఈ దృశ్య (పపంచమంతేయు న శ్వ రోనుని తాము నాకు (ధువముగాం 
'జెలియంజెప్పితిరి, ఇశ నీ నశ్వరపడార్థమునుగూర్చి చేయు భజనమువలనం 
గలుగులాభములెన్వి? సత్యమువిడిచి యసత్యము నే యవివేకియేని భజిం 
చునాః 4 అసత్యవస్తు విదియసి (గ్రహంచినపిమ్ముట నీనియమము లేల 
వాటంపవలయును ? సత్యమునువిడిచి యేల యీ యాందోళనములో 
బడవలయును 5. నిర్ణుణమువలన మోతీము లభించుచున్నది, ఇది ప్రత్య 
వొనుభవమునకుం గూడ వచ్చుచున్న యంశము, అప్పట్టున సగుణము 
నువాసింపవలసిన యవసర మేమున్నది ? సగుణోపాసన మేమి ఫలము 
నొసంగునో సెలవిండు 6. మొట్టమొదట మిరు సగుణము నళియించెడి 
దని చెప్పియుంటిరి, మరల మోరే యిపుడు సగుణభిజనము చేయుమని 
చప్పుచుంటిరి, కాని యిప్పుడు సగుణభజన మేల చేయవలయునో తోంచ 
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కున్నది 7. చేవళవారి భయమువలన నడులజాలకున్నాము, తామా 

వధముగా: బరస్సర విరుద్ధముగా చెప్పుటవలన మాకేమియు. బోధ 

గాకున్నది. సాధ్యము (ప్రా ప్తమైనప్పు డిశ సాధనములతోో( బని యేమి 

యుండును ? 8. (శ్రోతలు గావించిన యీ సందేహముల నాలించి వక్తి 

యిటుల'. (బ్రత్ఫు_త్తరము నొసంగుచున్నా (డు 9, న్ 

గురుని వాక్యములను (బతిపాలించుట పరమార్గమునకు ముఖ్యలకు 

ణము. గురునివాక్యమును నిర్వహింపనియడలం దప్పక హాోనిగలుగును 10. 

కావున గురునియాజ్ఞ ను దలపయిథరించి యవశ్యముగా సగుణభజనము 

నంగీకరింపవలయును.  ఇందుమోం:ద (శ్రోత మజుల నిటులం (బన్ని ౦చెను 

అయ్యా! ఈశ్వరుం డీ సగుణభజనము నేల మాతలపయిః బెట్టినాండు? 11, 

ఈశ్వరుండు సగుణభజనము '(పసాదించుట నేల యుపకారముగా భావం 

చును? దీనివలన నేది సామోత్కారమగును? లేక ఈశ్వరుండు '్రారబ్ధ 

రూపమున |(వాసియున్నదాని నేమేని యీ సగుణభజనము తుడిచి 

-వయునా?19. మనుజునకుం గావలసినది లభింపనపు డీ సగుణభజనము చేల 

చేయవలయును? బ్రదియేమియును నాకు బోధగాకున్నది 18, తమయాజ్ఞ 

పప్మితతరమైనదే. దానినెవ్యరును గాదనజాలరు. ముందు నాకీ సగుణభజ 

నమువలనం గలుగు లాభము లెప్వయో సెలవిండు 14. వక్ష యిటులం 

చెప్పుచున్నాడు, ఓయా! నీవు జ్ఞానివగుచున్నా(డవు. కాన సావధానుం 

డనై_ నాకు జూనలతీణములను డెలుపుము. సీశేమైనం చేయవలసిన పని 

యున్న దా లేదా? 15. నీవు భోజనము జేయుచున్నా (డవు. జలపానము 

గావించుచున్నా (డవు. మలమూూత్రములను విడుచుచున్నా (డను. వీనిలో 

శదేని విడిచిపెట్టుటలేదు 16. సీను జనుల నానందపబిచుచుంటివి, నీది 

యనియు బరులదనియు నీవు గురు తెజుంగుదువు,. ఇందు పొవేదియు విడు 

వనేరవుగడా ! అట్టిస్థితియందు సీన్స భజనలవేణమును విడచుట జ్ఞానలకు 

ణముగా ఛానింతువాయేమి? 17. జానవివేకముతో నీను సమస్తమును 

మిథ్యయని (గహించినాఃడవు. ఇందు విడిచినదిమాత మెద్దియునులేదు. 

అట్టియెడ భజనముమా(త్రేము విడిచిపెటుట ేమిపాపము గావించినదో 

చెప్పుము 18. యజమాని (సాహెబుగారి) పాదములకడ సీవ్రు సంతోష 

ముగాం బడి పొరలాడెదవు. చక్కగ నెజింగియుండియు సీచత్వమునకుం 
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గూడ లోనయ్యెదవు. కాని పరమాత్మునిమ్మాత "'మొప్పుకొనవు. ఇది 

యెక్క-డిజ్ఞానము ? 19. (బహ్మానిక్షు మహేశాదు లెవ్వనిముందుం జేతు 

లను చోడించుకొని నిలువంబడియుందురో యా పరమాత్ము నొకవేళ నీ 

వంటి నిచమాననుడు భో జియింపకుండిన నయ్యెడిదేమి? 20. 'రాముండు 

మా కుపాస్యుండు. రామునితోనే మా పరమార్థమున్నది. అతంజే సమర్థ 

లందతికంకెను సమర్ధుడు, 'చేవతలనుసై. తము ము క్తులను గావించెడివాయ, 

మనమందణి మాయనకు సవకులము. అతని చరణ జశేవలవలననే మనకు 

జ్ఞానము లభించునది. అట్టి రామునియెడ మనము భ శక్రీజూపక విముఖుల 

మైనయెడలం దప్పక కో పతనమొందుదుము 21.22, సారాసారఏణారమును 

“చెలిపినాపరుని మిథ్యయని యెటుల నుడువగలము? నీపీవివారము నే మె 

అతుంగుదున్రు? నేర గరులకందజుకు న్ యంశము కెలిసినడె 28. సమర్జుండగు 

"జేశికుని యనుగ్రహమునకు దూరమైన మానవుడు డార్భాగ్యు(డు, 

'రాజ్యపదవినుండి చ్యుతుడై_ నవానిదథ మెటులుండునో గురుని యన్నుగ 

హమునకు దూరమైనవానిస్థితి యట్లుండును 24, నేను గొప్పవా(డనని తన 
హృదయమునందు శావిరచువాడు (బ్రహ్మజ్ఞాని కాడు. అలోచించి 

చూచినచో వాండు (ప్రత్యక చేహాభిమాని 25, వా స్టవమగు భక్తితో 

రాముని భజింపనివాండును నేను భజింపనని స్పష్టముగా నుడువని 

వాడును సంబేవాలీలుండు 26. అట్టివానిని జ్ఞానియని చెప్పజాలను. 

భజనలీలుండగు భ కృండనిగూడం చెస్పడాలను, మక యవండన్న వో శీవల 

'బేహోభిమాని. ఇందు సందేహా మావంతయు లేదు. ఇది ప్రత్యతయమగు 
నుదాహరణము గదా 27. ఇట్లు వ్యర్తింపదగదు, రాముని భొజింప 

వలయును. అదియే సత్యమగు జ్ఞానము 28. దుర్దనులను' రాముడూ 

సంవారింపుచున్నాండు. భో కులనుగాపాడుచున్నా య. లది (ప్రత్యతీము 29. 

రామాన్ముగహామువలన భక్తుల మనోరథములు నెజివేజుచున్ననవి. నిన్ను 

ములు సంపూర్ణముగా దూరమగుచున్న ని, ఇది యనుభవపూర్వకముగా: 

జెప్ప్రాదున్న సంగతి 80. రఘునాయకుని భజనమువలననే జానముకలుగును, 

రఘుకుల భూషణుని భజనమువలననే మహ_త్వ్వము నృద్ధినొందును, 

కావున. దొలుతొ ల నీవు సగుణభజనమును. (( రామభజనమును 

గావింపుముకళి. అనుభవపూర్వకముగా నేను జెప్పుచున్న యావిషయము 
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తం ని A HD నమ్మాగము గలుగకున్నది. కావున నీవు స్వయముగ 

స యుంచి సమయము. లికి. రఘునాథుని స్మరించి యనంతరము 

గాను సనులస్నియు. వెంటనీ సరనీణును. కాని సర్త రాముండేయని 

MUU చ గణమునందు సంపూర్ష్మ ముగా విశ్వాసముంచవల 

న 1 Ban దన్ను బీనిగిని గ గ నుగా దలంపక రామునే 

అమ్ము టను ని గృనుగా. దలంచుట. సగుణాత్మ నివేదనభ్నక్తి లవణము. 

నిగ్గుణాత్ళు సోషడమిన దన్ననో. స్యయముగాం చానుకూడ నిర్గుణుగై, 

. మననుల్షు మి! గానుసయుండునుోో 84. తనను గర్తనుగాం దలంచినయెడల 

పప్పులను. నీను తామస సమకూరధు, ఈ విషయములో ననుభవము 

WY hs గ వగోను +"*,దనలసినపని'లీదు, 85. ఒకవేళ నీవు నేనే శర్పనని 

న Rd ee సముల పొలగబనున్రు. రోముజే క ర్త యని భావించుటవలన 

స్ గ యు? (ఆ పము అ ౧చును 86. పరనూతు నితో సంబంధ 

వును (“డో కై కసీ మటయు. నొగని యన్నుగనాము సంపాదించు కొను 

టియు. భావం! ల తేయున జరుగును. (నీ వాదయమునందు నేనే కర 

నను గాను. ADA నని పరనూత్ళునిగో వీకగల సంబంధము 

గుర్ మును, బరనాన్మునింగంగదు? గ _ర్భృతషభావమును గలిగియుంటివేని 

గుంతు ము న్ను! డగును ౧7, నునము ఈ (ప్రపంచమున 'రెండుదినము 

AI. wry దంతము తేనియంతకాొల మిటనుండును, 

మున వం చలము, స్వోల్బ్పపగధీయులము. పరమాత్ముని మూండంలోకము 

అటుల BE రసాయం భజనమును జూలమంది యొస్తుకొందురు. 

(హ్మానస్టు మహేశ్వరులు! లము రామభజన తత్సరులై యున్నారు 89, 

భ్ కలని వనము సానబలమునలన ఉపాసనము నంగీకరింపక పోయిన 

ముకల.. సీ గగపకారణకున. భా్టిళూన్యులమై కడ కధోగతి నొందు 

CULPA 0% MIURA AY 1 1 12 tr, 11 1 క “441 

అలకే 

కము 40. పరస్య డు మిగుల నొస్పవాండు. ఆతండు తన భక్తుల 

wf టక్ పను, శపటీంచునేని కాభోన్సన చేదిరయూ యాత 

క్రియ యుసస్నాండు, అ క మకృ్ళతర్థములు _ స్టుడగువాం జెన్నంటికీని 

శ పనుల. నిజీదనమునంయు. సగ్యన్యమునకుకు. బూర్ల భరణ ్రీరామనిమాదశే 
యుండును. సాధకం డిచట “కేసల నామనూ[క్రమను గా నుండును. నిర్ముణని చేధనమునందు 

చానుగూడం బూర్తిగ రామాలరై పోవును, 



py) '_ చదానబోధద గీరి 

గావింప(డు. అటులొనరించుట |(శేయముగాదని యాత. జెటుంగనివాండు 
కాడు 41. సాధువులకు చేహముతోగాటు ఉపాసనముగూడ విడరాని 

బంధముగ నున్నది, లోపలనుండి వారలు పరమాత్మునితో 6 గలిసి 

యుందురు. (చేహాభిమానమును విడిచి వారలు జన్మాంతముదనుక 
యాశ్వరోపాసనము గావించుచుందుర్సు 42. సాధుపురుషులు ఈ సృష్టిని 
స్వప్న దృశ్వ్యములనువలె మిథ్యగా భావింతురు. ఈ విషయము (ై రాము 

భజనము కతన విదితమగును 48.44. దృళ్యసృ్టి మిథ్వ్యయగు-వో నేల 

కాన్సించును ? అని (శ్రోతలకు సంశయము కలిగినది. ఈ సందేవామును 
రాబోను సమాసమునందు. దొలంగించెదను 45. 

~~ శం చా 

ఎనిమిదవ సమాసము -_ దృశ్యమునకు(గల మిథ్యాభాసము. 

ఈ దృశ్య సృష్టియొక్క- ఆభాసము (లేనిది యున్న టులందోయయట్స 

మిథ్య యెటులయ్యనో మోకు నిరూపించి 'తెలుపుచున్నా (డను, శద్ధాభ కో 

లతో జెవియొగ్గివినుండు 1. జడుల్కు మూఢులు్కు అజ్ఞానులునగు మనుజు 
లీసృష్టిని సత్యమని విశ్వసించిన విశ్వసింతురుగాక. కనబడుదాని నెల్ల సత్వ 
మని విశ్వసించుట జ్ఞానిదృష్ట్రికిం దగినపనికాదు 2. “నాకు గనంబడునది 

యెల్ల సత్యము. దీని నెవంజేని కాదనిపలుకునేని నేను వాని నోడించెదను) 

అను నీదురభిమానమునకు లోనుగాళహాడదు, కేవల మా చర్ముచయేవులకు 
 గాన్పించుచున్నంత మాత్రమున గోట్లకొలందిగనున్న (గ్రంథముల 

యొక్కయు, సాధుసజ్జనులయొక్క-యు మాటలను మిథ్యయనీ యెట్లు 
నుడువంగలము? లి__4ఉ, మృగము మృగజలమును (మృగతృష్ష్మను గాంచి 

జలమని (భాంతినొంది నలుగెలంకులం బరుగుత్తుచున్నది. “బది విిథా 
దృశ్యము. ఇచ్చట జలములేదు* అని యాపశున్రుతో నెవండు చెప్ప 
గలడు ? క. అపారమగు (ద్రవ్యము లభించినట్టును, ఆధనముతో౭ బలు 
వురితో వ్యవహారము గావించినట్టును ర్యాత్రి స్వప్నమున జూతురు. దీనిని 
సత్యమని యెట్లు నమ్ముదుము? 6. ఒకానొక చిత్రకశాకుశలు(డు నిర్మించిన 
(ప్రతిమను గాంచినంతన హృదయమునందు బీతి జనించుచున్నది. కాని 
యటనేమున్నది? మన్ను 7." బహాువిధములుగానుండు రమణీవుణులను, 
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ఏనుగులను, గుణ్ణములను ర్నాతులందుః గాంచెదమేని మనస్సు మోహ 

మగ్నమగును. కాని పగటిపూట గాంచెదమేని యవి యన్నియునుః దోలు 

బొమ్మలని తెలియును.  భూచుటకెంతయూ యసవ్యాకరముగయగూడ 

నుండును శి, నీల్పులు నానాఏధకౌశలములతో రచించిన చారు పాపొణ 

షిగహాములు మి గుల సుందరముగా గాన్నించును. కాని యచట 

నున్న 'చేసియో తెలియునా? కొయ్యముక్క-లు, లేదా తాయి 9. అనేక 

జూచుచున్నటు లుండును. వాని సౌందర్వముగాంచినంతన 

చిత్తనృర్తి _ వానియందు లీనమైపోవును. కాని వానిలో నుండునవి 

(ఇసుక, సున్నము, మసాలయన్సు (తిభాగములే 10. దశావతార నాట 

కములాడుటలో రంగస్తలమునకు సుందరాంగులగు (స్రీలు వత్తురు, వారలు 

కఖాశొళశలముతోం గనులను 'దిప్పూదురు. కాని వారలందటును నటకులగు 

పురుషులే 11. ఈ సృష్టి నానావిధములనున్న ది, అసత్యమైనది. ఇది పగటి 

'నేషకాం[దడు (బహూురూపులు గావించు వినోదమువంటిది. అవిద్యా 

“కారణమున సీసదృశ్వ్యమంతయును సత్యముగా? గాన్పించుచున్నది 12 

ఓయా! నీవు అసత్యమును సత్యముగా దలంచి తిలకీంచుచున్నా (డవు. 

అంతతో నూరకయుండక బాగుగా విచారింపుము, దృష్టికళల తరళత్వ 

చంచలత్వ వకారములవలన నేదేని యొకటి యింకొకటిగ భాసించినయెడల 

చానిని సత్యమని నటుల నంగీకరింతు ము? 18. పై కిబూచినయెడల MEE 

శము నిలుకడగానున్నటులం గాన్సించును. నీటిలో. గాంతుమేని కదలు 

చున్న టు లుండును, అకాశమధ్యమున నకు[త సముదాయము (పకాశించు 

చున్నవి. కాని యీ దృశ్యమంతీయును మిథ్యయేగదా 14. ఒక రాజబొక 

చిత్రకారుని బిలువనంపి తన కుటులబములోనివారినందజను యథాతథ్య 

ముగం జి శ్రరువులో. జ్ని తింప నాజాసించును. చితకారుండు చి తించిన (పతి 

రూపములువారలనలెనే యుండును.యథార్థమునకు అదిఅంతయు 
మాయిక 

రచనముగాక ఏమున్నది ? 15. నేతములయందు స్వయముగా నేచితము 

నుండదు. కాని మనము ేనినేని గాంచినపు డా దృశ్యవస్తు (ప్రతిబింబము 

మనన్నేతములలోనికి వచ్చును. ఇపు డీ ప్రతిబింబము స్వయముగా నావస్తువే 

యని యెటులొప్పూకొనగలము! 16. సీటియం దెన్ని బుడగలుపుట్టునో వాని 

వుందిరముల పె నుండు (పతిమలు శరీరము వంచి ఆయోరమాప్పుతో c 
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యన్నింథియందు మనరూపము లనేకములు గాన్పించును. కాని యవి 

తమణమా[త్రములోం బగిలిపోయినపిమ్మట ఆకాపముల యసత్యత్వము 

(ప్రటితమైపోవును 17. చేతియందెన్ని చిన్న చిన్న యద్దముల దీసికొంటిమో 

యన్నింటియందును మన ముఖ మన్ని గా గనిపించును. వా_స్తవమునకు 

మన కన్ని ముఖము లెక్క-డిపి? ఒక్కముఖమేగదా! అటుల బెక్కు 

లుగా గనిసించుట కేవలము మిథ్యా భాసము 18. నదీతీరమున బరువును. 

నొనిపోవునపుడు తలక్రిందుగానున్న బరువుమోయుచున్న రెండనకూపము 

నదిలోం గాన్సించును. ఆక స్మికముగా మనము గావించు ధనికి (బతిధ్వని 

వినిపించును 19. చావియందును జెజువునందునుగల నీటిలో ఫ్రమాపమున 

నున్న పశుపమీనరవానర నానావిధవృత్షలతాదులు (ప్రతిబించితములుగాం 
గనయడుచుండును 20, కత్తిని (త్రిప్వునపుడు చూచితిమేని ఒకక తియ్. 
రెందుక త్రలుగాం గనంబడును, వివిధములుగానుండు తీగలను జలింప 

జేయుదుమేని యొకటి "రెండుగా. గనిపించును 21, _ నిలువుటద్దములతో 
_ నలంకరింపబడిన భవనమునందొకవేళ సభ జరుగుచున్న యెడల రెండవసభ 

ఆభాసరూపముగా నద్దములలోం గాన్సించును. దీపపం క్రులుగూడ అద్దముల 
యందు బహువిధ (పకాశములతోః గానంబడుచుండును 22. ఈ విధ 

ముగా బవాపకారములగు నీకౌతుక (ప్రదర్శనములు సత్యతుల్యముగాః 

గాన్పించుచుండును. వీనినన్నింటిని మనము సత్యములని యొన్నంటికిని 
విశ్వసింపనేరము 28. ఇటులె మాయగూడ నొక కపటనాటకము. కై టికి 
సత్యమువలెనే కాన్సించును, జ్ఞానులు దీనినెన్న6టికిని సత్యమని విశ్వ 

సింపరు 24. కల్పితమగు వస్తువును సత్య మైనదానిగా ఛావించినమెడల 

నిశ విమర్శకులలో విమర్శనముతో నావశ్యకమేమున్న ది? ఈ యవిద్యా 
కృత్య ములును నిటులెయుండును 25, ' మనుజులుగావించు గారడివిద్య 

గూడ నగొందణకు సత్యముగనే తోచును. కాని యంత్యమునందు 

న్లోధనముగావించినపిదప నందుగల యసత్సమంతయు విదితమగును 26. 

రాక్షసులమాయాసై త మిట్టిదియే. అది ఒనతేలకుసై తము సత్యముగనే 

కాన్సించును, పంచవటియందు రాముడే లేడిని వెంబడించి పరుగాత్తి 
నాండు 27, రాక్షసులు కోరినపుడు తమదేహమును మార్చివేయుదురు. 

ఒకణే సెక్కుమండిగా నూజును, ర్నక్తపుంబొట్టులనుండిగూడం బలువ్రరు 



'దృళో స్టమానకులుల మిథ్యాభాసము కశక 

జనింతురు 28. అభిమన్యుని ఏవాహసమయమునందు ఘటోత్కచుని 

నూయవలన అనేకులు రాతుసులు నానావిధపడార్థములుగ ఫలములుగా 

మాతీరి. (శ్రీకృష్ణుజే గోకులమునందు ఎందజో కపటరూపులగు చై త్యు 
లను వధించెను 29. రామునితో సంగరముగావించు సమయమునందు 

'రావణుః డెన్ని కపటములగు మాయలను గావించెనో, ఎన్ని మాయకిరము 

లను నిర్మించి మూసగించెనో, కాలనేమి హనుమంతుని జంపుటకై. కపట 

బుషిమై యెటులవంచించెనో మారెణుంగనియంశముగాదు తి0. ఎ*ఎ-విధ 

ములగు కపటమతులుగల _ రాక్షసుల 'చేవతలు చంపజాలకున్న పుడు 

చేని ప్రత్యవమై వారలనందణను గడళెర్చెను కీl, ఇదియంతయును 

'రాతుసుల మాయ, దీనిని చేవతలుపై త మెజుంగజాలరు. రాశుసుల 

కపట విద్యాలీల లఘటితములు లి. 

మనుజులుగావించు గారడి మున్న గుమాయలు, రాకశుసులుగావించు 

మోసములు, భగవంతుని నానావిధములగు విచిత్రమాయలు అను 

సీనముూూగును బయటికి సత్యసమానములుగా గాన్పించును. బాగుగా 

విచారించిన మొదట నందు సత్య మెమియును లేదని బాగుగా "'బెలియును, 

లోనం (బవేశించి చూచినకొలంది వాని మిథ్యాత్వము (ప్రకటనమగును 

98-34. మాయను సత్వ్యమందుమెని యది బొసంగదు. ఏలయన మాయ 

నాశమగుచున్నది. ఒకవేళ అసత్యమందుమా, అదికాన్సించుచున్న ది, రెండు 

(పక్క-లను మనస్సునందు అవిశ్వాసమె క లుగుచున్నది లిక్, వాస్తవ 

ములో నిది సత్యముగాదు. మాయ వింథ్యగ నున్నది. ఈ సంపూర్షమగు 

దృశ్వ్యమంతయు స్వుష్నమువంటిది 96. అన్నా! వినుము, ఒకవేళ నీకు 

భాసమే (కనుపించునదియ సత్యముగా! దోంచెనేని నీవు (ప్రమాదము 

నవొంపలినసి యర్థము ల్, ఈ దృశ్వభాసమంతయు నవిద్యాత్మిక ము 

సీబేహాముగూడ నవిద్యాత్మిక ము. కావుననే యాయవివేకము నీయందుం 

జొచ్చినదిె 80. దృష్టినలన దృశ్యము గనిపించుటకున్కు మజియు మనస్సు 

చానిభాసముపయిం బాదుకొనుటకును ఈయవివ్యాత్మికమగు లింగదేవావేం 
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కారణము లీ9. శోఅవిద్య యవిద్వను చూచుచున్నది. ఇందువలనం 

బె నిచెప్పిన విషయముసై విశ్వాసము కలుగుచున్నది. ఏలయన, నీశరీరము 

గూడ నవిద్యచే నిర్మింపంబడినదిగదా 40. ఈ 'దేహమునే నీవు స్వయ 

ముగా నేను అనుచున్నాండవు, _ ఇటులనుట 'చేహబుదిలశ్ణము. 

దీనివలననే సంపూర్షదృశ్యము నీకు సత్యముగా. దోంచుచున్నది 41. 

ఇటు "దేహమును సత్యమని విశ్వసించుచున్నాండవు. అటు దృశ్యమును 

సత్యమని విశ్వసించుచున్నా.డవు. ఈ కారణములచేతనే నీకుం (బబలమగు 

సందేహము కలుగుచున్నది 42, 'దేహబుద్ధిని దృఢముగావించి దిట్ట 

తనముతో (బ్రహ్మమును జూచుటకు యత్న్ంచుచుంటివిగాని యిచట 

దృశ్యము మాయ పర బవ్మాముయొక్క- మార్గము నాటంకపజుదు 

చున్నది 4కి, ప్రందుచే దృశ్వమునే సత్యముగా దలంచి |భ వులోంబడు 

చుంటివి 44. మమత్వము (నేను నాది యనుట వలన [(బహ్ముము లభిం 

పదు. "దేహాబుదివలననే దృశ్యమునకుగల మిభ్యాభాసముసై తము సత్య 

ముగాం దోంచయచున్నది 45, చర్మచశువులతో (బహ్మమును దర్శించెడు 

వాం జెన్న6టికిని జాతయని జెప్పందగండు, వానిని (గు వాండనిగాని "శీవల 

మూర్జుండనిగాని నుడువవచ్చును 46. దృష్టికిం గాన్సించునదియంతయు 

మనస్సునకు భాసించునదియుం గాలాంతరమునందు వినాశనవుగును, కాని 

యవినాశియగు _ పర్యబహ్మాము దృశ్య మునకంకు వేటుగ (ఆవల 

నున్నాండు 47. శౌ(న్ర్రములన్ని యును పరబహ్మమును శాశ్యత మనియు 

మూయ నశ్లాశత మనియు నిశ్చయించుచున్నని 48, రాబోవుసమాస 

ములో 'దేహబుద్ధిలమీణములను చెలిపి (భమయందుః బడియున్న “నేను? 

అనునదెవ్వరో దానినిగాడ వివరించెదను 49. “నేను” అనుదానినెజింగి 

భావమును విడిచి పరమాత్మునియం దనన్యతనొందుటవలన సులభముగాం 

బరమళతాంతి లభించును 50. 

అటో సవాలు rw; టు! 

x దృశ్యము అవిద్యాతిత్రక ము. ఈ దేవూముగూడ్ర అవిద్యాత్మక మే. ఈస్థి తియందు 

నీ యవిద్యాత్మిక జేసామునకు (శ రీరములెనే నీవు నేను ఆని భావించెదము ౧న నీకు 

ఈ యవిద్యాత్మికమగు దృశ్యజగత్తు సత్యముగాం గనయుడుచున్నచో తందాళ్చర్యక ర 

చుగు విషయ మేదియున్న లేధు, సాధారణ మే! 
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తొమ్మిదవ సమాసము -- గు పపరమాత్మశోధనము 

ఇంటిలో రహస్యముగా? దాచినధనమును సేవకు తెటుంగరు. సే 
కులకు బహిరంగముగా? గనవచ్చు పడార్గ ర్ధములతోడనే సంబం మందన! 

బయటికిం గాన్సించుచున్న పదార్థములను విడిచి పెట్టి "నేర్పరులు లోపల 

నున్న ముఖ్యధనమును వెదకి గైకీందురు 2 ఇటులే వివేకమతులగు 
మానను లీ మాయిక (సృష్టి దృక్య మును విడిచి పరమాత్ముని శోధించి 
గై కొందురు. తక్కినవారలీ వృళ్యషాయలో: దగులొ-నియుందురు లి. 
ద్రవ్యమును లోపలనుంచి "పె "పె ననీటిని నింపినయెడల జనులది యొకసరోవర 

మనుకొందురు. నాని దానిలోపల నేమున్న దో సమర్గులగువారలకే 

"తెలియును 4. ఇటులె సమర్థులగు జ్ఞానులు పరమార్షమును గురుతించి 

(గహింతురు. తక్కినవారలు' దృశ్యపదార్థమునె తమస్యార్థముగా! దలం 

తురు 5. పాటకపుజనులు కూలివాందు బరున్రులను  మోయుదురు, 

శేమ్లులగు పురుషులు సుందరీరత్న ములలో 6 గలసి భోగముల ననుభ 

వింతురు. కర్మయోగమువలన నెవ్వనికెయ్యడి నియమిత మగుచున్నదో 
యది వానికి. బాగుగా దోయచుండును 6. ఒకం డరణము నందలి 

కొయ్యలను నటీకియు, నొకడు ఆాయిజప్పల నొకచోటం జేర్చియు జీవ 
యాత గడుపుకొనుచున్నారు. కాని యు _ల్తీమపదార్థములతో భోగముల . 
ననుభవించు రాజుల రీదురవస్థ కలుగయోదు 7. విద్వాంసులను పురుషులు 

సౌఖ్యముల ననుభవించుచున్నా రు. అన్యులు బరువులను మోయలేక 

చచ్చిపోవుచున్నారుకి. ఒకండు దివ్యమగు భోజనమును భుజిం దుచున్నా (శు, 

ఒకండ మేధ్యమునే వెదకి (ఫోగుగావించుచున్నాండు. అందజును దమతమ 

కార్యములయం దభిమానులై యున్నారు 9. 'శేస్టుడగు మనుజుడు 
సొరవంతములగు పదార్థములను నేవించుచున్నా (డు. సోమరిపోతు అసార 

వస్తువులను (గ హుంచుచున్నా (డు. ఇంతకును సారమేమన = సాం*ని ర 

విషయములను సుజ్జానులే యెబుంగుదురు 10. స్పర్శ స వేదియును జింతా 

మణియును మనక బిక్కక గు ప్తములుగా నెందోయున్నవి, ఇనుము, 

కంచు లోనగు సామాన్య లోవాములు బహిరంగముగానున్న వి. ఇటులె 

బంగారము రత్నములు మున్నగునవి గనులలో నెందో గుప్తములుగా 

నున్నవి. జొళ్గు మన్ను (ప్రక టనముగా నన్ని కడల నున్నవి 11. దవ్నీణావ ర్త 
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శంఖము దథీణావ ర్లలతే అమూాల్య వనస్పతులు గు_ప్పగానున్న వి. (గుడ్లు, 

ఆమ్మె_త్తల్కు నత్తగుల్ల లు |ప్రకటనముగా నున్నవి 12, 

కల్పతరు వెచ్చటను గాన్పింపదు. కాని యితరవృతేములు చాల 

గలవు, చందనవృతుములు గనివింపవుగాని ేంస్క తుమ్మ మున్నగు వృత 

ములు (పపంచమునం దంతటను వి స్తరించియున్న వి 18. కావుభేను 

విదునియొద్దనే యున్నది, ఇతరములగు దూడలు, ఆవులు చేశమునిండ 

బెక్కు-లుగలవు. 'రాజ్యుభోగములను రాజులే యనుభవించుచున్నారు, 

ఇతరులు కోర్మానుసారముగా సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచున్నారు 14, 
బవాునిధముల వ్యాపారములు గావించువారలు తమకు దాము భన 

వంతులమని చప్పూకొొందురు, కాని కుచేరునిముందు వీరెంతవారో యెటుం 

గరు 15, ఇటులే గుప్తమగు నర్భమును (పరమాత్ముని బడయలలుగు 
వారలు యోగీశ్వరులే. ఉదరచాసులగు నన్యులు నానామతములను గూర్చి 

తర్కించుచుందురు 16, సారముగలవస్తువు జనులకు. గాన్పింపదు. అసా 

రము సులభముగా గాన్సించును. సారాసారవివేకమును సాధుపురుములే 

మెణుంగుదురు 17. సత్యాసత్యవిషయములను సామాన్యజను "అటుల 

నెజుంగలగలరు? సాధువులయొక్క-యు సత్సురుషులయొక్క-యు మహ త్త గ 

ములను సాధువులు సత్పురువులే యెజుంగుదురు 18, భూగర్భుమునందుం 

చిన ధనమును అంజనమువేసి కనుంగొనునటుల సాధుజనానుగహమున 

గుప్పపరమాత్ముని (గ్రహింపవలయును 19, రాజువద్దళ్తక్ష ధనము సులభ 

ముగాః (ప్రా్తించునటుల సాధుజనులకడనున్న యెడల బరమాత్మ లభిం 

చును ౨0. సజ్జనులకుం బరమాత్నుడు లభించును, దుష్టులకు దుర్షతిలభ $ 

మగును, ఆలో చనాధీను(డగు మానవునకు ఆలోచనాశ కి స సిద్ధించును 21, 

సంపూర్ణ ముగనుండు నీ దృశ్యమంతయు న శాశ్వత మైనది, అచ్యుతుండును 

అనంతుండును నగు పరమాత్ముడు ఈ దృశ్య మునకం'కు వేటుగా 

నున్నా(డు 22. అంతియగాక యాప పరమాత్ముడు దృశ్య మునకు వేటుగను 

దృశ్యమునకు లోపలను నున్నాండు.. చరాచరము లన్నింటియందును 
నున్నాండు. వివేకసహాయమున నాతం డనుభవములోనికి వచ్చును 2కి, 

సంసారమును విసర్టింపకున్నను (ప్రపంచోపాధిని వదలకున్నను ₹ేవల 
నిచారములోడనే "జీవితము సార్థకమగును 2% ఇది యనుభవసిద్ధమగు 
ఇళ అవగా. అకాల క్యా అ 
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స్థితినంతయు దయచేసి తెలుపంగోరెదము 1. మూరగవాండు బెల్లపురుచి 

సేతైంగింపనేరని యట్లు అనుభవమునుగూడంజెప్ప వలనుపడదని కొందజం 

దురు, దీనికారణ మెద్దియో తాము బెలుపుడు 2._ల. ఎవ్వరినడుగబోయి 

నను ఈవిషయ మగమ్యుమనియే చెప్పుదురు. నాకా మాటపయి నమ్మ 

కము గలుగకున్నది. ఈయంశమును నాకు మనస్సునకు బట్టునటులం 

దాము "సెలవీయవలయును 4. (శ్రోతల *౦*! మోరడిగిన ఈ ప్రశ్నమునకుం 

(బత్యు త్త తరము చెప్పెదను. సావధానులర్రై వినుండు 5. సరమశాంటిని 

(ఆక్మానుభవ స్వరూపమును మోకు స్పష్టముగా వివరించెదను 6. ఏది 

మాటలవలన 'దెలియంబడదో అటులే యెయ్యెది చెప్పుకున్న నెబుకపడదో 

మణియు నెద్దానిని గల్పించిచెస్తుటవలనం గల్పనాశ_క్టీ మందగించునో యట్టి 

పర్మబహ్మము “వేదములకుంగూడం బర మగువ్యాముగా నున్నది. దానిని 

స్తాధుసమాగమమువలన బాగుగా (గ్రహింపవచ్చును 7 _ 6, బ్రపుడు 

గంభీరశాంతిని నిరూషణము గాపించెదను, 'నేనుజెప్పు అనుభవవాక్యముల 

నాలింపుడు. మోాకీపుశు అనిర్వాచ్య వస్తు సుర హాస్యము "జెలుపబోనుచున్నా 6 

డన 9. “తెలుప నశక్యమగు నంశములను 'ెలుపయత్ని౦చుట తీపునెజుం 

గుటకు బెల్లము నొసంగుటవంటిది. ఈపని (అకథనీయాంశము నెణీంగిం 
చుట గురునివలనం దప్ప నితరునివలనం గాజూలదు 10. తన నన్వేమీంచు 

వానికి? (చేహాభిమానము విడిచినవానిక్రి దొలుదొలుత సద్గురుని యను 

(గ్రహము (ప్రా పీంచును. వీమ్మట వస్తువు (బహ్మాము తనంతేన యను 

భవములోనికి వచ్చును 11. బుద్ధిని దృఢముగావించి తొలుత నేనన 

డను” అనుజాడ తీయవలయును, దీనివలన నొక్కొ-సారిగా (సమాధి 
ధ్యాన మేర్చడంను 12. “తని” యనుదానిమాలమున శోధించినపిమ్మట 

“తని” యనునది మిథ్యయని విశదమగును. ఇది యనుభవమైనపిమ్మట 

వా_స్తవమునకు దాను స్వయముగా వస్తుకూపుండై పోవును, ఇదియే పరమ 
శాంతి 18. పూర్నపకుమునందు ఆత్మను సర్వసామీయని చెప్పిరి కాని 
సిద్ధపురుషు లాపూర్వపతుమును విడిచి సిద్ధాంతమునే (గ్రహింతురు. 14. 
సిద్ధాంతము మొద మనము ధ్యానముంచంగనే ఆత్మ సర్వసాకీ కాదను 

నంశము విశదమగును. అవస్థయే సర్వసావీ. ఆత్మ దానికంటె భిన్న మైనది 
(ఆనస్థాకీతమైనది) 15. ప చార ర్ధజ్ఞునము లయమైపోవణానే దిష్ట 
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(పరమాత్మను జూచువాండు (దష్టరూసమున నుండండు (స్వయముగా 

(బవ్మామునందు లీనుండగును,. అప్పూడు 66సనేనుి అను మైకము పూర్తిగా 

దొలంగిపోవును 16. నేననుభావము లయమెపోవుటయే అనుభవలకతు, 

ణము. ఈకారణముననే దీనిని అనిర్వాచ్య సమా ధానమని (అనుభవముచే 

నెజుంగదగినదన్సి చెప్పుదురు, ఏలయన “నేను” అనునది లేకపోయి: 

నప్పుడు సమాధానమును నర్జించువాం జెక్కడ నుండును? 17. ఎంత 

వివేకముతోం గూడినమాటలనై నను అనుభవదృష్టితోం జూచితిమేని 

మాయాయుతములుగను వ్యర్గములుగను నుండును. కాని యామాటలు 

లోపలను నెలుపలను గంభీరార్థముత్ నిండినవిగా నుండును 18. శబ్దముల 

వలన నరము తెలియును. అర్థమును విచారించి. (గ్రహించినపిమ్మట థు 

ములు వ్యర్థ ములై పోవును. శబ్దములు చెప్పెడి దంతయు యథార్థమెగాని 

స్వయముగా నవి (శబ్దములు మిథ్యమయై యున్నవి 19, శబ్దముల 

సంయోగముచే వస్తువు భాసించును. వస్తువును గాంచినపిమ్మట శబ్దములు 

నశించును (శబ్బములను శోధించి వానియందలి యర్థమును (గ్రహించిన 

పిదప నవి వ్యర్థములగును 20. లేదా శబ్దములను పొట్టుగను అర్థమును 

థాన్యముగను 'భావింపవచ్చును, ధాన్యమునుగ్రహించి పొట్టును మనము 

పారొవేయుదుము. ఐనను ధాన్యము తొలుత పొట్టుతోడనే మనకు లభిం 

చుచున్నది 21. పొట్టులో ధాన్యముండునుగాని ఛాన్యముల్ బొట్టుం 

డదు. అటులే పర(బహ్మాము శబ్బములయందుండునుగాని శబ్బములు పర 

(బహ్మా మునందుండను 22. ఏదేని చప్పినపిమ్మట శబ్దములు మిగిలియుండనవు, 

కాసీ అర్థముమా(త్రము శబ్దములు బయలు వెడలుటకు ముందునుండియే 

సిరపడియుండును. కావున శబ్దములు అర్థముతో సమానత్వమును 

గాంచజాలను 28. మనము పొట్టునువిడిచ ధాన్యము నెటులగై కొందుమో 

యటులే వాచ్యాంశమును (శబ్దమును) విడిచి లక్యోంశమును (అర్థమును 

లేక (బవ్మామును శుద్ధమగు స్వానుభవముతో (గ్రహింపవలయును వీ. 

దృశ్యమునకు 'వేఖై న ((బవ్మామును) విషయమునుగార్చి _చెప్పుదానిని 

వాబ్యాంశ మందురు. దానియర్గమును శుద్ధలయ్యాంశమని చెప్పుదురు. 25. 

పెనం "'బేరో-నిన శుద్ధలయ్య్యోంశమునుగూడం బూర్యోపయమనియే భావింప 

వలయును, స్వానుభవమన్ననో యది యలక్య్యము, అది యొన్నంటికని 
16 
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లత్యుములోనికి రాణాలదు 26. 'చేని కాకాశములోంహాడ నుపమింప 

ఏీలుపడదో, యెయ్యది యనుభవసారమో దానిని(|బహ్మామును)లమోంశే 

మని వచెప్పుటగూడ' గల్పనమే 27, ఎయ్యెది మిథ్యాకల్పనమువలన 

నుత్పన్న మయ్యినో దానియందు సత్యత్వ మెక్క-డనుండివచ్చును? కావున 

నిట ననుభవముతో* బనిలేదు 28. అంతియగాదు అద్వైత (పర్బబ్రవ్మా 
ముపట్లగూడ ననుభవముతోం బనిలేదు. అనుభవమో అది డై తము | 

నందే యడంగియున్నది 29. అనుభవకారణముననే (త్రిపుటి (అనుభవ 

సీయుండు, అనుభావ్యము, అనుభవము) ఉద్భువమగుచున్నది. అదై గతము 

నందన్న నో అందు ద్ర్వైతేమే లజ్జనొందుచుండ నిశ |దిపుటికి నిర్యాహా 

మెట్లు కుదురును? కావున నది యనిర్వాచ్యమని నుడువుటయే యు _క్షమని 
తోయచున్నది 80. దినమునకును రాత్రికిని బరిమితి నేర్చజుచువా(డు 
సూర్వ్యుండు,ఒక వేళ సూర్వుండే నాశనమగుచో నట్టియవస్థనేమందుము?శి1. 
అటులే శబ్బాచ్చారణము గావించుటకుగాని లేక మానముగా నుండుటకు. 

గాని మూలము ఓంకారము. ఒకవేళ నాయోంకారమే  లేకపోయినచో 
నుచ్చారణము నెటులం గావింపవలయును?కి2, అనుభవము, అనుభవంచవెడి 

వాండు అనుభావ్యము అనునవియెల్ల మాయనుండియే యేర్పడినవి. ఒక 
వేళ మాయయీ యుండకపోయినచో నివియెటు లేర్పడును? తికి, ఒకవేళ 
మన ముభయులము వేబువేటుగా నున్నచో అనుభవవివేకమువలన 

వస్తువు చక్కగా చెలియునట్టిదియె 84, భిన్నత్వవిషయమిచట గొ డ్రాలి 

సంతతివలె మిథ్యగానున్న ది, భిన్నత్వమను పేరు మొట్ట మొదటినుండియు 

లేదు కిక. ఉదాహరణము వినుండు. ఒక యజన్నుడు నిదురించుచు 

(స్వప్నావస్థలో నుండెను, వాండు సంసొరదుఃఖకారణమున సద్దురుని ధర 

ణ్యములోనికిం బోవుచున్నటులం గలగనుచున్నా డని భావించుదము 86. 

సద్దురునకు వానియం దన్నుగవాము కలుగుటచే వానికి సంసారదుఃఖము 
నాశనమగుచున్నది. మజియు నాతనికి సద్దురుననగహమువలన జ్ఞానము 
కలుగుచున్నది 87. కావున నిదియంతయు “నుండిన దెద్దియో యది లేదు”: 
అనుదానికి సమముగానున్నది, మజియు “నెయెందిలేదో యది లేనేలేదు.! 
అనుటకులహాడ నిది సమముగనున్నది, అటు- ఉన్నది, లేదు అను! 

“రెండును 'లేకున్నపిమ్ముట నాతండు ఛూన్యావస్థను (శ్రావించును లి8ి, దీః 
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తరువాత, ళూన్యావస్థ కావలనున్న శుద్ధజ్ఞానముచే నాతనికిం బరమ శాంతి 

కలుగును. మజియు నై క్యరూపమువలన అభిన్న తయో లేక సహజస్థితియో 

(ప్రాప్తించును 89. అదై (త నిరూపణమగుటవలన నాతని డ్ర్వైతవా_ర్త 

యంతయు నంతతో నశించును. అనంతర మాతండు జ్ఞానచర్చలు గావింప 

నారంభించును, ఇంతలోననే ఆయజన్నుండు స్వప్నమునందే జాగరూకుండగు 

" చున్నాండు 40. ఇప్పుడు (శ్రోతలు సావధానులరై యిందలి యర్థము 

నందు ధ్యానముంచుడా. ఏలయన,  యిందలి రహస్వము “జెలిసినపిమ్ముట 

మోకు సమాధానము గలుగును 41, ఆయజన్నుం డేంతజ్ఞానముగడించెనో 

యదియంతయు స్వస్నముతోంచాటుగా చాటిపోయినది. శబ్దముల క్ర వల 

నున్న యనిర్వాచ్యసుఖము వేజుగనేయున్నది 42, ఆ శబ్దాతీతసుఖముపట్ల 

శబ్బములేకయే ఏకత్వమున్నదది. అచ్చట అనుభవము అనుభ. వించెడివాండు 

అనునదెద్దియునులేదు. కాని ఆయజన్ను. డంతదనుకం చేరకముందే మేల్కొౌ- 

నను. ఇంతకును చేలీన సారాంశమేమన అతండు స్వస్నమునందు స్వప్న 

మునుగాంచెను, మజియు స్వస్నమునంబే యొకమాజు మేల్కొని కను 

లను 'బెజిచెను (ముఖ్యావస్థను 'జేరలేక్రపోయెను 48.44. ఈ నిరూషణ 

మునే యింకను స్పష్టముగా 'జౌప్పెదను. దానివలన (శోతలకు విషయము 

చక్కగా బోధయగును, $45. ఇదియంతయు. నాలించి గురుని శివ్యుం 

డిటుల నడుగుచున్నా.డు. గురువర్యా ! ఈ యంశీమును ముఖ్యముగా 

మజల బోధింపుడు. అట్లు  బోధింతులేని ముఖ్యనిషయము చక్కగా 

(గ్రహింప నవకాశముచిక్కు-ను 4647. ఈ యజన్నుం డెవడు ? అతండు 

గాంచిన స్వప్న మెట్టిది? స్వస్నమునం దాత(డు గురునితో నేమేమి మాట 

లాడినాండు? 4రి. గురుడిటులం (బత్యు _త్తరమొసంగెను, న్డ్ శిష్యుయా ! 

ఆయజన్ముడను నీవే! నీవు స్వప్నములో నేస్వప్న మును గాంచుచుంటివో 

చానీనిణూడ నెజింగించెదను 49-50. ఈ సంసారమే స్వప్నములో 

స్వప్నము. ఇచట నీవు స*ర*స -రవిచారము నొనరించుచున్నాండవు 51, 

సద్దురుని శరణులోనికరిగి యచట శుద్ధనిరూపణము నాలించి ప్రత్యతు 

ముగా నిపుడు నీవు తద్విషయక చర లనే గావించుచుంటివి 52, ఈచర్చల 

యనుభవమంతయు లఅభించినపిమ్మట నీ యుపటీశమంతయు ముగియు 

చున్నది, ఈ శాంతియు క్ల్షమగు విశ్రామమే మేలొ-నుట 55. జన 
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చర్చలతో సంబంధించిన గోలయంతయు దూర మగుటచే అర్ధము (పకటన 

మగుచున్నది. మజియు నీ విచారమువలన ననుభవము (పా ప్పించుచున్నది 

54. అనంతరము నీవు ఇదియే జాగరూకతయనియు, నాకు (శిష్యునకు) 
అనుభవము (ప్రా ప్టించినదనియు (వా_స్తవములో కాకున్నను) భావించు 

చున్నాండవు., ఇంకను నీకు (భాంతి తొలంగిపోలేదని దీనియర్థము న్్, 
అన్నా ! అనుభవమునం దనుభవము మునింగిపోవుటయు, అనుభవము 

లేకయే యనుభవము కలుగుటయుంహాడ వా_స్తవములో స్వప్నమునుండి 
మేల్కొ-శుటకాదు 56. ఏలయన, మేల్కొ-నినపిమ్ముటంహాడ ఆయజన్ముం 

డను నేనేయని నీవు నుడువుచున్నా (డను. ఇందువలన నీకు స్లప్న రూపమగు 

సంసారతేరఠంగము  లింకను దగ్గలేదని విదితముగుచున్నది 57, స్వప్నము 
నందు జా గ్రదవస్థలోనుంటినని నీ వెటులం దలంచితివో యటులే అనుభవము 
సిద్ధించినదనిగూడం దలంచితివి. వా_స్తవమున_ కిదియంతయు స్వస్న మే. 
మజియు [భమరూపము 58, జా గదవస్థయన్న నో స్వప్నావస్థకుం జాల 
ముందుగానున్నది. ఇశం జెప్పుటయెట్టు? స్వప్నా వస్థయందు వివేకధారణమే 
విచ్చిన్నమగుచున్నది $9. 

బ్రదియంతయు నిదమిత్లమని నివరింపందగని సమాధానము. అంతి 

యగాదు అకభనసీయము. ఇదియీ నిశ్శబ్దమువకు జివ్నాము 60. దీనినంత 
యు నాలకించి శివ్యుం డాయకథసీయమగు ననుభవమును 'జెలిసికొనెను 61. 

ఆఅవదశకము సమా పము 

న ఖో ప= - 
T_T? 



1. 
ఏడవ దశకము. 

moos df Yo! 

మొదటి సమాసము .._ మాయనుగూర్చిన శోధనము, 

విద్యావంతుల శకెల్లరకును బూర్వజుండున్తు గజూననుండున్సు. ఏక 

దంతేండును, జతుర్భుజుడున్కు |ద్రినయనుశునుు బరశుపాణియు నగు 
సే శ్వరునకు నమస్క-రించెదను 1. కుబేరునివలన ధనము, 'వేదమువలనం 

కమాను, లమీనలన నే-భఖ+గ్యము లభించువిధమున అదిబేవుండను 
మంగళమూ ర్తి రియునగు (శ్రీ గణేశ్వరస్వామివలన సమస్తవిద్యలు (పొప్పిం 

చును. అవిద్యలవలననే జనులు కవులుగను బండితులుగను, సాధువులు 
గన్కు సత్పురువులుగను మాటుచున్నారు 2.8, ధనవంతులు తమ 

బాలురకు నానావిధములగు భూవణముల  నలంకరించుటనే సుందరా 

కారులుగాం గనిపించుచున్నారు. అటులే మూలపురుషవుండగు గక్షేశ్వరుని 

మూలమున గనులు వ్యుత్సన్ను లగుచుం "బేరొందుచున్నారు 4. విద్యా 

(ప్రకాశుండగు.  గణేశపూర్ణచందునివలన బోధసము[ద ముస్పాంగును, 
ఆయనకు నేను నమస్క-రించుచున్నాను 5.అత(డు క_ర్భృత్వమునకు ఆరంభ 

రూపుడు. మూలపురుషుడు. మూలారంభుండు. పరాత్ప్సరుండు, మజియు 

నాద్యంతములయందుంగూడ నామహాత్నుడు స్వయంభువుగానున్నాండు6, 

సూర్వ్యునివలన మృగతృష్ణ మెజయునట్టు గణేశ్యరునివలన బ్రచ్బాకుమారి 
యగు సరస్వతి ప్రకాశీవంతురాలగుచున్న ది 7. మాయారూపిణియగు 

శారదా చేపని విథ్యయని తలంచువారల నా యమ మోసగించును. 

అంతియగాక యామె తన మాయాత్వమువనలన వారలను మోహింపంజేసి 

పరవమాత్మనుండి వారలను భిన్నుల నొనర్చును (వక్త (బహ్మనికూహూము 

చేయుటవలన (బహ్మామునకు భిన్నముగనుండున్సు ర. ఆయమదై (త 

మునకు జనని, అంతియగాక యబై (తమునకు ఖని; వముజీయు మూల 

మాయాస్వరూపముతో నాయమ అనంత్యబహ్మీండముల నానరించుకొని 
యున్నది 9. సరస్వతొటేవి యొక యా+దుంబరవృతయు.. 'బొదుంబర (మేడి 
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వృక్షమును ఫలము లంటియుండునటుల ననంతములగు (బహ్మాండము 

లాయమ నంటియున్న వి. పుతికారూపముగనున్న యాభారతీబేని మూల 
పురుషునకు ((బ్రవ్మాక్సు మాతమైయున్నది 10. ఆయమ 'వేదమాతకును, 

అఆదిపురుషునకును సత్వారూపమున నలరారుచున్నది. అట్టి శారదకు 

మస్క-రించెదను 11, 

బశ నిపుడు సమర్థుండగు నొసద్ద్డురుని స్మరించుచున్నా (డను, 

ఆయన కృపాదృష్టి యానరేదమును వరి గి ంచుచున్నది. దానిచే నీ సృష్టి 
యంతయు నానందమయ మగుచున్నది 12, గురుమూర్తి ఆనందమునకు 

జనకుడు. సాయుజ్య ముకి కీ నాయకుడు. చై_వల్యపదవీ (పదాయకు(డు, 

అంతియగాక యనాథులగు దీనులకు జుట్టము 18. చాతేకము మేఘము 

వె పు చూపులు నిగుడ్చి చినుకుల కై_' యాతురొపడునటుల మో చ్చగ ల 

సాధకుడు నిరంతరమును సద్దురునియందు భ_క్షినిడి యన్నగహామును 

నభిలపించును. అపుడు ఆ సద్గురుడు కృపాభావుండై. సాధకులపట్ల (బస 

న్నుండగును 14, సద్దురుడు “సంసారస సము[ద్రమును దరంపేయుటకునాక, 
ఛావికులు సుడిసండేలములళో 'బడిపోకుండ నానౌక మిగుల? దోడ్చడు 

చున్నది. సాధకులను గురుభూూర్షి తన యమూల్యమగు బోధముకతన 

సంసారమునుండి ము క్తులను జేయుచున్నాండు 15, గురుదేవుడు కాల 
మునకు నియంత. ఆపదలను దొలంగించుటలో ననన్యుండు. మజియు 'భావి 

కులను గనికరించి యుదరించుటలో దయాళువగు పలి బ్లైవలెనున్నాండు 16, 

పరలోక మును బడయుటక్సు గురుండే మాభారము. వి_శాంలి కాతండేనెలను. 

సుఖస్వరూప సమగ నాశ్రయస్థానము 17. 'ఛేదబంధనములను దొలంగించి 

మానవలోకము నుద్ధరించు అ|ప్రభునునకు సద్దురుమూ రికి విచేప ఎండనై 
సాష్టాంగ (ప్రణామములను గావించెదను 18. 

సాధువ్రలకును, సజ్ఞనులకున్కు మహాత్నులకును, (శోతృగణమునకును 

మస్క-రించి |(ప్రకృతము ననుసరించుచున్నాండను, సావధానులరై 

యాలింపంగోరెదను 19. 

సంసారమొక గొప్పస్వప్నము. ఇచట మోాహకారణమున (దది 

నాకాంత ఇది నాధనమ్ము ఈమె నాకుమా క్రై “వీడు నాకుమారు(డు”? 

అని _ జనులు తలపోయుచుందురు 20. ' జ్ఞానసూర్యు డ _స్పమించుటచేం 



నూయనుగూర్చిన శోధనము 247 

(బకాశము లోపించినది. (బహ్ముండమంతయు నంధకారముతో నిండి 
పోయినది 21. కొంచె మేని మార్గమును గాంచుదమన్న సత్త్స్యమను వెన్నెల 
గూడ లేదు. వి భాంతివశమున జనులందటును దమ్ముందా 'మెటుంగ 

' కున్నారు 22, 'దేహబుద్ధివలని యహంకారముతో జనులు ఘోరనిడ్రా 
మగ్నులె గురుకలుపెట్టుచున్నారు. విషయసుఖములకొజకు దుఃఖముతో 

విలవిల గొట్టుకొనుచున్నారు 25, ఈ విధముగ న్నిదించుచు నిదించ్లుచు 

నెందటు మానవులు మరణించిరో మన మెబుంగము. అనేకులు పుట్టుక 

తోడనే నిదురించుచు మరణించిరి. ఇటులే యసంఖ్యాకులగు జనులు 
ఈ (పపంచములోనికివచ్చిరి; పోయిరి 24, ఈ విధముగా గుప్తావస్థయందుం 

డియే పొరలిఫొరలి యనేకులు సరమాత్ము 'నెజబుంగని కతన రాకపోకల 

వలని కష్టము లనుభవించుచున్నారు 25, ఈ కష్టమును దూరపణుప 

వలయునన్న-వో ఆత్మజ్ఞాన మావశ్యక మై యున్నది. ఇందువలననే 

(యాకత్శజ్ఞానము గలిగించుటకు ఆధ్యాత్మిక (గంథమగు నీ దాసబోధథను 
పాలో 

ని! thee ? దు lh Huw nh 

(్రోటింపవలసి వచ్చినది 26. 
అన్ని విద్యలలో ఆధ్యాత్నికవిద్య యు_త్తమమైనది, ఈ విషయ 

మునుగూర్చి భగవద్దిత పదియవ యధ్యాయములో భగవానుడు 

శ్రి కృష్ణు డిటుల నుడివియున్నా(డు, 27. 

న్లో! అధ్యాత్మవిద్యా పిద్యానాం వాదః (పవదతామహం | 

_తన యిదియముల నన్నింటిని మనస్పమేతముగా (బహ్మము 

నందు లగ్నవబుచువాండు అభధ్యాత్మవిద్యను "డెలిసికొనల బ్లును] 28, 

చంచలహృదయుండగు వమూాననుండు అధ్యాత్మ విద్య వలని లాభమును 

గొంచెమేని పడయయాలండు, పరమౌార్థియగు పురుషుడే యధ్యాత్శవిద్యా 

ఏిణారమును జేయనలయును. దీనివలన వాని పరమార్థము మిగుల దృఢ 

మగును 29-80. పరమార్థమునందుం (బ్రవేశములేనివాండు అధ్యాత్మ(గ్రంథ 
ములను గొంచెమెని (గహింపటాలండు, న్నేతములు 'లేనివాం జేదేనిగాంచం 

గలడా ? అటులే యాధ్యాత్మిక పరిచయమునకు.  బరమారముయొక్క- 

తోడ్చాటు ముఖ్యముగం గావలసియున్నది తి1, *ప్రాకృతభాషు (మహో 
రాష్ట్ర్రభాపు అంతయు క్షమైనదిగాదు, యోగ్యులగువారలు దీనిని వననే 

గూడి”దని చాలమంది నుడువుదురు. అటుల బల్కు-మూర్ధులకుం గొంచె 
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మేని అర్ధాన్వయ సరళత్వము తెలియదు శీ2, నానావిధరత్న ములతో 
నింపంబడీన యినుపపెక్సై, నొక యజ్ఞాని లోహామయమని త్యజించినటులం 

(ఛాకృతభాషలోం (బకటింపబడిన జీదాంతత _త్త్వమును (భాంతపురుషుండు 

మందమతియై విడచివేయుచున్నా(శుో కికి84. అనాయాసము ధనము * 

లభించినమాందట దానినివిడిచిసెట్టుట మూర ధృత్వము. (ద్రవ్యమును (గ్రహింప 

వలయును, (ద్రవ్యప్మాతములను (జ కటికాదుల) జూచుటకూడం దగదు కిక్. 

ముంగింటిలోంబడియున్న స్పర్శవేదిని మార్షమునం బడియున్న చింతామణిని, 

నూతిలో బెరిగియున్న దశ్నీణావర్త రలతను విడిచిపెట్టువాం డుండడు 86. 
ఇటులనే యొకొవేళం (ఛాక లేభాషయందు సుగ మమగు రీతితో అనుభవ 

యుక్షముగ నృదె(త నిరూపణము డగావింపంబడియున్నను దానివలన 

సులభముగం దన కధ్యాత్శజ్ఞానలాభము సమకూరగలిగియున్నను 

నా(గంథము నవశ్యముగా (గ్రహింపవలయును కీ7. విద్యాభ్యాస క్రమ 
మును జేయకున్నను, సాధుసమూగమమువలన శా స్ర్రజ్ఞానమంతయు? 

(బౌకృత (గంథములవలన సులభముగ చెలియును కిరి. విద్యాభ్యాసము 

వలనం చెలియనియంశములు సాధుజన సమావేశమువలన సుబోధమగును, 

శా్యస్ర్రుములలోనున్న సమ్వ్నస్త జ్ఞానకరాంశములు సాధుసమావేశమువనలన 
అనుభవములోనికి వచ్చును. కాన జ్ఞానప్రాప్తికొికు సాధుజన సమా 
వేశము గావించుటయే ముఖ్యసాధనము. నుత్పన్న తను (శాస్రుజ్ఞానమును) 

* శ్రీ సమర్థ రామదాసస్వామి (శ్రీ గో స్వామి తులసీదాను మున్నగు మవోత్ములు 
మహ రాష్ట్రము హిందీ మున్నగు (పాక్ళత వాజబ్మ్బయముల  కింతయనరాని యుచకార 

మొంనర్సిరి. వీరలు తను కాలములందు € (బాకృ్ళత భాషలకు బ్వేషులును, అదూరదర్శులునగు 

సంస్కృత విద్వాంసులను తమ యలౌకిక సామర్థ్యము చేం జకితులం గావించి వారల 
వృదయములలో€౬ (భాకృతభాషలపయి భ కిని గలుగండేసిర. మవాత్ముడప తులసీ 
డానునితో నొక సంస్కృృతపతపాతి (మిరు మో (గ్రంథములను సంస్కృతములో “నీల 
(వాయిరని యడిగెను. అపుడు కులసీదాను మిగులీ శాంతస్యభావముతో నిటులం 
(బత్యుశ్తీ తరము నొనంగోను. 

కాభాఖా కాసంస్కృత్ |పీమచాహీయీ సాన్స్ 

కాల్ చో ఆవేకామరీకా లై కళేకనూశ్ | 

సంస్కృతే మొన నేమి శి ఇతరభాషరొన-నేమి? అంత్య కాలమాసన్న మైనపు డేది 

కడ లేర్చునో యట్టి సళ్యమగు పేమయీ కావలయును. 
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గార్చి పర్మిశమచేయుట వ్యర్గప్రయత్నము, జీవితమును సార్గకముగావించు 

రహస్యము సాధుసమా'వేశమునం దిమిడియున్న ది 89_40: 

న్లో! ఛాపూాభేదాశ్చ వర్ష న్తే వ్యర్థ ఏకో నసంశయః | 

పాాతద్వయే యథా ఖాద్యం స్వాదుభేదో న విద్యతే I 

భాపూభేదమునలన _అర్థమునందు గొంచెమేని మార్పుకలుగదు. 
ముఖ్యభానము  అర్థముతోనున్న దోశ 41, _ నిశ్చయమునకుం (ఖ్రాకృత 
భావనలననే సంస్కృతమునకు మహ _్ల(మేర్పడియున్న ది, ఇంకొకవిధ 

ముగానై నచో సంస్కృతములోని గుప్తార్థమును జనులు. సర్వస-ధ+రణ 
ముగా నెటుల (గహింపగలుగుదురు? 42. ఇత సీ విషయము నటుంతము. 

భాషనువనిడిశ్ అర్థమును (గహింపవలయును. సారమును గైకొని పివ్పీని 

ఏడి-బివేయవలయును శకి. అర్థము సారము. భాష పొట్టు. జనులు 

భామను గూర్చిన వాదనివాదములను అభిమానపూర్యక ముగా జేయు 

చుందురు. నానానిధములగు అభిమానములే మోతమార్షమునకు ఆటం 

గొములై యున్నవి 44. లమ్యూంశమును "వెదకునపుడు వాచ్వ్యాంశేమును 

గూర్చి 'భొపింపనలసిన యవసర మేముండును? భగవానుని యగాధథ 

మగు మహొమ నెబుంగవలయును 45. మూగవానిభావములు మూగ 

వాంజే (గహీూంచునటుల స్వానుభవ విషయమును స్వానుభవుండే యెటుంగ 

గలండు 46. అభ్యాత్మివిద్యను (గ హింపగలశోతలు కొలందిగనే లభింతురు. 

వారలకు ఉపబేశములొనరించుటవలనం (ఖాణి కానందము గలుగును 47. 

ర త్నములనుబరీషీంచువానికి రత్న ములనుజూపుటవలన నెటులసంతోషము 

గలుగునో యటులే జ్ఞానితో జానమునుగూర్చి భాషించుటవలన నింతయన 

రాని యానందము గలుగును 4. మాయాజాలమునందుం దగుల్కొ-ని 

దుక్స్చిత్తుడై యుండు పురుషునకు అధ్యాత్మ నిరూషణమువలనం నొంచె 

మేని లాభ మొనగూడదు. ఏలయన, వానికి దాని యర్థమే బోధ 

పడదు 49. (ిగృవ్దభగవానుండు గీతయందిటులః జెప్పూచున్నా (డు, 

- 
CN 

* భారతచందుడగు. హరిళ్చందబాబుగూడ . నొకచో  నిటుల. నుడివియు 

న్నాడు. కబాత్ అనూశీచాహి యయీభా పాకోమా హోయ్” విషయ ముత్క్యృస్ట్రమెనది గా 

నుండవలయును, ఫొష యేదైనా వొక టియే, 
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న్లో! 'వ్యవసాయాల్శికా బుద్ధి చేకేవా కురునందన! 

బహాుతాఖా 'హ్యానంకాశ్చ బుద్ధయోా వ్భవసాయినాం॥ 

వ్యవసాయ కారణమున మలినబుద్ధియగువాని ఇన్నంటికిని అధ్యాత్మ 

నిరూపణము బోధపడంజూలదు, ఏలయన, అధ్యాత్మ నిరూపణమునకు 

సావధానబుది యవసరముగచా! $0. బవాువిధ రత్నములను నాణెములను 

బరీశీంపక తీసికొన్న'వో నెటుల నష్టము కలుగునో మజియుం బరీటీంప 

చేరని కారణమున నెటుల మోసమునకు లోనయ్యెదరో యటులే 

అధ్యాత్మనిరూపణమున సైతము హృదయమును లగ్నము గావింపని 

యెడల బోధపడనేరదు. ఇంతయేల్క (ప్రాకృతభావయే కానిమ్ము హృద 

యము లగ్నముగానివోం గొంచమేని బోధ కాజాలదు, 51.52, 

'యేభాషయైననుగానిమ్ము. అందు అధ్యాత్మ నిరూపణమున్న వచో మజియు 

ననుభవ రసమున్న-చో దానిని సంస్కతముక ౦కునుగూడ గాంభీర రమైన 

దానినిగా ఛావింపవలయును. డాని నాలించుటశే యధ్యాత్మ (శ్రవణమని 

వేరు 58. మాయను (బహ్మమును గు శైరుంగుటను అధ్యాత్మ (శ్రవణ 

మందురు. మొట్టమొదట మాయాస్యరూసమును (గ్రహింపవలయును 54. 

మాయ సగుణమును సాకారమును నై యున్నది. అది యన్ని 

విధములచేతను వికారిణి మైయున్నది. దానిని బంచభూతముల వికార 

మనియే [గ్రహింపనగును కక్, మాయ (దృశ్యము) కాన్సించుచున్న ది, 
అది భాసమానముగ నున్నది. మనసునందు భాసించుచున్నది. తుణ 

భంగురమైనది. వివేకముతో జూచినపిమ్మట నది వినాశమగును 56. 
మాయ బహాురూవిణియు విశ్వరూపిణియు నై యున్నది. అయ్యది విష్ణు 

స్వరూపము, చానినిగూర్చి యెంతవివరించినను దక్కువయే* 57. 
మాయ బహారూపిణియు బహు వర్ణయుతేయు నై యున్నది. అది 
యీశ్వరున కధిస్థానము. చూచుటకది యభంగముగను (భంగము 

లేనిదిగన్రు అఖిలముగను (ఖిలము 'లేనిదిగన్సు గన్సట్టుచున్నది 58. సృష్టి 
. యొక్క రసనము మాయయే, మనకల్పనముకూడ మాయయే. జ్ఞాన 

సహాయము లేకుండ మూయనుబెగంగోయం జాలము 59. ఇది మాయను 

౫ ఏలయన , విష్ణుస్వరూపము సగుణ(బవ్మాము. మాయోపాధివలనెనీ సగుణ 

(బ్రహ్మము కల్లుఛున్నది. ఇందువలన మాయయ్ే విష్ణురూపమై యున్నటులి6 జెప్పలుజేను, 
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గూర్చిన సంచ్నేపవర్షనము, ఇక ముందుసమాసమునందు (బ్రవ్మాజ్ఞానమును 
సిరూపణము గాసించెదను, దానివలన మాయయెల్ల నొక్క-మారు నషమె 

పోవును 6061. 

రెండవ సమాసము _- (బ్రహ్మ నిరూసణము. 

సాధుజనులు (బ్రహ్మమును నిర్దుణామనియు నిం-౪*రమనియు, 
నిస్సంగమనియు, నిర్వికారమనియు, అపారమనియుంజెప్పుదురు 1. శొన్తు 

ము ల్నీబహ్మమును సర్వవ్యాపకమనియు అనేకములందొక్క-టియనియు 
ఇాశ్వతమనియుం జెప్పూచున్నవి 2, (బహ్మము అచ్యుతము, అనంతము, 

సర్వదాభాసురము, కల్పనారహితము, నిర్వికల్పము నై యున్నది కీ. అది 

యా దృశ్యమున కావలనున్నది, శరాన్యముకం'కును వేజయున్నది. 

ఇం దియసహాయమున దానిని నబుంగయజాలము 4. (బవ్మాము చూపులకు 

గాన్పింపదు. మూర్తుసి పొవేకమున కందదు. సాధులకుందప్ప నది యితరుల 

కనుభవములోనికి రాదు 5. (బహ్మాము అన్నింటికంశును మిగులంబెద్దది. 

దానితో సమానమగు (శేస్టవస్తు వింకొకటిలేదు. అయ్యది (బ్రహ్మవిష్ణు 

మ హేశ్వరాదులకుంహాడ నగోచరమును సూక్ముతరము నై యున్నది 6. 

శబ్బమూూలమునం జెప్పంబడుదానికంకును (బ్రహ్మము వేజుగనున్నది. అధ్యా 

తృ శ్రవణము గావించుటవలన నయ్యది సులభముగా లభించును 7. (బ్రహ్మ 

మున కనంతనామములు గలను. ఏనను నది నామాతీతముగనే యున్నది. 

అందులకు: గారణ మెద్దియునులేదు. దృష్టాంత మొసంగుటగూడ యుక్త 

ముగం దోచుటలేదు 6. (బహ్మాముతో సమానమగు సత్య మింకొకటిలేదు. 

కావుననే (బహ్ముమున కుదాహరణము నొసంగలేమైతిమి 9. 1శ్రుతిసైత 

మిట్లు సిద్దాంతీశరించుచున్న ది. న్లో, “యతో వాచో నివ రృంతే అపొప్య 

మనసా సహ” [బహ్మామును వర్ణించుటకు వాక్కు- అశ_క్తమగుచున్నది. 

మనస్సుసై త మా (బహ్మామును 'జెందనేరదు 10. మనస్సు కల్పనారూ 

పము. (బహ్మాము కల్పనారహితము. కావున మనస్సు (బహ్మామును బొం 

దయజాలదు. కావున బై నిచెప్పిన (శుతివాక్యము యథార్థము 11. (బ్రహ్మము 

నునస్సునకు అ(ప్రాపముగదా ! అది సాధకున .కెటుల సిద్ధించునని మీరు 
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(ప్రశ్నింపవచ్చును. అట్లు (ప్రన్నీంచెడిపవీమున (బ్రహ్మమును సద్దురుమరాల 
మునందక్క- వేజుమార్లమున (గహింపరాదనుటయే మా ప్రత్యు త్తరము12, 
బొక్క-సపుంగొట్టులు ధనముతో నిండియున్నవి. అయిన ఫలమేమి? అవి 
'తాళములచేచాగుగా బంధింపయడియున్న ఏ. తాళపుంజెవి లభింపనంతవరకు 

అందు వస్తువులలో నేదియు లభింపదు 18. ఇదిపిని (శోతయిట్లు (పన్నించు 

చున్నాండు. అయ్యా! అటులై నచో దాళపుంజెని యెయ్యది? దయచేసి 
మాకు సెలవీయరాదాళి 14, వ క యిట్లు చెప్పుచున్నాడు, సద్దురుని 

క్ర పయ తాళప్పు(జైని. దానివలన బుద్ది బాగుగా. (బకాశించును. మజి 

యు దై (తకవాటము లొక్క- పెట్టున చెతువంబడును 15. ఆ పర్యబవ్మా 

మునందు సుఖపారావారములేదు. అచ్చట మనస్సునకు గమ్యశ క్తి లేదు. 
కావున పరబవ్మా(ప్రా ప్తి కావలయునన్న-చో మనస్సును లయముగావింప 
వలయును. లేకున్నచో ఏ సాధనమును బనిచేయంజూలదు 16, మనస్సు 
లేకయే పర్మబవహ్మాము (ప్రాప్తించును, అచట వాసనాబంధము లేకయే 
తృ _ప్రియున్నది, (బహ్మమునెడం గల్పనాచాతుర్భము గొంచెమేని యుప 

యోగపడజాలదు 17. అది పరావాణికంటు నావలనున్న ది, మనోబుద్ధుల 

కగోచరముగనున్న ది, సర్వసంగ... ఫర్లిత్యాగము గ్రావించినయెడల. .నది.. సుల 

భముగా ల -ంచ్లును 16. తని” యనుదాని సంగమునువిడిచి యా 

పిమ్మట (బ్రహ్మమును జూడనలయును. ఎవరం డనుభవనీయుండగననో 
యాత డీవిషయమునందు సుఖయగును 19. నేను) అనుదానినిోతని? 
యనునర్గమున నుడివెదరు, జీవిత్వమనుదానిని నేను” అనుదానిపట్ల 
నుఢివెదరు, అజ్ఞానమును జీవత్వమని చెప్పెదరు. ఈ యజ్ఞునసంగమే 
(పాణి నంటుకొనియున్నది 20. అజ్ఞానమును నిడిదిన పిమ్మట నిస్సంగము 

(బవ్మామ్ఫు తో నేకత్వముకలుగును. బ్రదియే (కల్పనము లేని స్థితియే 
(బహ్మా,ప్రాప్తికమూలము 21, నేను ఎవండను అనుదాని నెజుంగకుండుటనే 
అజానమందురు, ఈ యజ్ఞానము: నశించినపిమ్మట పర్మబహ్మాము లభించును 

22, 'దేహబుద్ధికిగల గొప్పతనము పర్మబవ్మామునందు నిలున(జాలదు. 
పర బహ్మాముముందు అవాంకార మంతరించిపోవును 2కి, పర బహ్మాము 
ముందు ఉఛ్చనీచ భేదములు'లేను. దానిముందు ధనవంతుడు దరిద్రుడు 
5 అహ ' (నృుయు బురువుండు సమానము 24. |చావాణుని |బహాము శుద © (౫ వాత్తణున టన ధ్ 
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మైనది; భూ దుని (బహ మశుద్ధమైనదను భేదములచ్చట శేనేలేను 25. 

ఉచ్చ (బవ్మాము 'రాజులకొటకు నీచ బహ్మ (పజలకొటికు 'నేర్పడియుండె 

నను భేదబుగ్ధి నచ్చటం గొంచెమెని యవకాశములేదు 26. అందజుకు 

నొక్క-టియ్ీ (బ్రహ్మము. అచ్చట ననేకత్వమునకుం దానులేదు. ఏ నీచ 

మానవుని _పాణియైనను (బహ్మవిమ్టుమహేళ్వరాది 'దేవతలై నను (బ్రహ్మ 

మువై పునే బోవుచున్నారు 27. స్ల్వర్లమ ర్వృపాతాళములను చూడు 

లోకములలోనున్న జ్ఞానులందటి వి శాంతికిని (బహ్ముమొక్క-టియే సానము 

‘ 98, గురుశిష్యులకు నొక్కూటియ్ (పాప్యపదము. అచట భీదాఖేదములు 

లేవ. పరబవ్మామును బడయవలయునన్న 'చేహాసంబంధమును విడువ 

వలయును 29. దేవాబుద్ధి (దేహమే నేననుబుద్ధి) యంతరించిన పిదప 

నెల్ల రకు నొక (-టియేవస్తువు (పాప్తించును. (శుతిసై తము “ఏకం (బహ్మా 

ద్వితీయం నాస్తి” ((బహమొక్క-టియే 'రెండవదిలేదు అనినుడువుచున్నది 

80. సాధువులు 'వేబువేటుగాం గాన్పింతురు. కాని వారలు స్వరూపము 

తోం గలసిపోవునపుడు 'ేహాతీతమగు నొక్క-వస్తువుగా ((బ్రహ్మముగా) 

నయ్యెదరు 81. (బవ్మాము (క్రొ _త్రదిగాది, ప్రాతదికాదు. న్యూనముగాదు, 

అధికముగాదు. ఆఅ (బహ్మాము విషయమున న్యూనభావము కలవాండు 

చేహాభిమానియగు శునకము తివి, దేవాబుద్ధి సంశయ సమాభానములను 

నఖింపంేయును. దాని సంయోగమున సమాధానపుటవకాశము గూడం 

దొలంగిపోవును శికి. చేహమును (ేవ్భమని భావిచుటయీ చేహబుద్ధి 

లకణము. ల్రందువలననే విచకుణులగు పురువులు "దేహము మిథ్యయని 

“తెలిసికొని దానిని నిందింతురు కి4. మానవుడు చనిపోవునంతవజకు 

చేహాభిమానమును విడువండు. ఈ కారణముననే మనుష్యుండు జనన 

మరణ -చ(కమునందు (పరి భ్రమణమునందు) బడియుండును కిర్. మనుష్య 

(పాణి అజ్ఞానయుతే మైనది, అది చేవాము తవణభంగురమను నంశమును 

(గపి*ంపక మోందు మిక్కి-లిగ నదియే (శేష్టమనదానినిగా భావించుచుం 

గడకుం దన శాంతినంతయును గోల్పోవుచున్నది 86. హితుండగు "దేహో 

రీతుండు "దేహబుద్ధివలనం దప్పక యనహితుండగునని సాధుజనులు నుడువు 

చుందురు 87. తమసామర్థ్యమును గూర్చి యొకవేళ యోగులకుసై తము 

అభిమానము గలిగినమెడల వారలకా దేహాభిమానమే విఘ్నకారణ 
నన నిన 
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మగును శిరి. కావున దేవాబుద్ధి వినాశనమయినపుడే పరమార్థమునందు 

దృన్టీకుదురును. 'దేహాఖిమాన కారణముననే బ్రవ్మాముళో(ై రుద్ధ్యము) 
వ్యతిరేకభావము కలుగును 89, వివేకము మానవుని (బహ్మమువ పునకు 
లాగును, చేవాభిమానమో అచ్చటనుండి క్రిందికి: బడవేయును, అహాంతా 

త్వము (నేననుభావముు మనుష్యుని బరమాత్మనుండి 'వేజుష్టబుచును 40. 
ఈకారణము లన్ని ంటినెణింగి విచత్సణులగు పురుషులు దేహాబుదిని బరిత్య 
జించి యథార్థరీతితోం బర్యబహ్మామునందు విలీనులై పోవలయును 41, 
బ్తిది యంతయును విన్నమిోందట స సత్య (బ్రహ్మాము” అన నెవ్వండు ? అని 

(శోతలు (పశ్నింపంగా వక్త యిటులం (బత్యు తరము నొసంగును 42. 

వా_స్తవమునకు (బహ్మామొక్క-టియే. కాని యది బహువిధముల 
భాసించుచున్నది. మానవులకు అనేక మతానుసారముగ భిన్న భిన్న విధ 
ములతో దానినిగార్చిన యనుభనము (ప్రా ప్తించుచున్నది శకి. ఎవ్వని 
కెటుల ననుభవము 'ప్తాక్తించునో యటుల నాతండు (బహ్మామును నంగీక 
రించుచున్నాండు, ఆ యనుభవరూపషముననే విశ్వాసముగూడం గలుగు 

చున్నది 44, వాస్తవము విచారించితిమేని (బహ్మము నామరూపముల 

కతీతముగానున్నది. అయినను దానికి నిర్మలము, నిశ్చలము, శాంతము, 
నిజానందము మున్నగు నామము లనేకములుగలనవు 45. ఇంకను అరూ 

పము, అలక్ష్యము, అగోచరము, అచ్యుతము, అనంతము, అపరంపొ 

రము, అదృశ్యము, అతర్క్యము మున్నగునామము లెన్ని యోగలవు 46. 

నాదరాపము, జ్యోతీరూపము వై తన్యరూపము, సత్తారూపము సాత 
రూపము, సత్ స్వరూపము అనునవిగూడ  |బహ్మామునకుల నామ 
ములే 47. శూన్యము సనాతనము సర్వేశ్వరము, సర్వజ్ఞ ము, సర్వా 
తము జగజ్జీవనము అనిగూడ నాబ్రహ్మమునే 'జేర్కొ-ందురు 48. సహ 
జము, సదోదీతము, శుద్ధము, బుద్ధము, సర్వాతీతము, శాశ్వతము, శబ్దో 
తీతము అనిగూడ నాబ్రహ్మీమునే * చెప్పుదురు 49. విశాలము, ని స్టీర్సము? 
విశ్వంభరము; విమలము వస్తువు, వ్యోమాశకారము, ఆతము, పర 

మాత్మ,పరమేశ్వరము అనునవిగూడ దానిక నామములు 50, వకరూపము, 

జగదాత్మము, క్ఞానథనము, పురాతనము, చిద్రూపము, చిన్నాత్రము లను 

నవిగూడ నామమూపరహితమగు న్మాబహూ మునోకే నామములు 51. 
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ఖల (బప్మామున గొన నస"మములుగంన్న.. కాని యా పహరీశుంయ 
(అహ్న్మాయు) NS FHI, నుం బయ అతసి సిశ్చుంయము గావించు 

డీ మరగ. ౮ నటన 52, (బవహ్మాన్వగూపుండగు నొసరమా 
సు నఖ Pim ws స్మ శన ముయున్న్న యు, అంతియగాగ ఆ యా 

wn నామము అసురుస్య సును న యున్నాండు. ఆతంకోొక్క-జేీ 

సరస ఛి క్ డనటిబీకు గ 

ఇగ కే | పొ ఇ సగము మ 'గారములలో ఏివరదించెదను, 
. (1 yy t 

శ RCT nt wi) ¢ ఇుగెటబుహ్మములను నటఅుపటచినయెడల 

సత్వవ్మ్మోంగ్టగు బయ గోచరించును గశ్తీం్గ్, 
« th 

మూండవసమాసము -- చతుర్దశ మాయా[బహ ములు. 

(శీతలం ర సొవధానులుకండు, సాధకులకు 'సమాభానమును 

(సాటి చున (వ్య! సయఘును మూ సినరించిదను 1, రత్నములను 

పదక నల మునన్న వో యల" "టుణే భుక్టీని గాలింపవలయును. అటులే 

సతో మును! సీట్యోయి. ౫ నలయునన యుడలం బదునొలుగు నవూయా 

(హ్మ్ ముల. జసు (హీ! సవటయును.. గొన్సున నొయాలతుణ 

ము సిన సిని యము డమ 2, వచార్దము జీనియుడల సంజేశమును 

(i చుస నే మున), యు 'నీనియిడల దృస్టా౧గమును, పూర్యపకీము 

బీనటడల సనం తిమును. 1 'సటకు సాధ్యము గాదు క్ల, కావున దొలు 

en “ew ముళ్ళు న్యానిపంరుముల) శన్పసొననటయును. శరువాత వానిని 

బాగే చి పరీ నందును. గిది రువలెను, ఆ వీమ్మట సత్యమగు 

సప కము సులభముగా (సహాయముగా నంన:గరణములోనికి వచ్చును 4, 

ఇప్పుకు పరుగు (ఇహ ములను న్భుగదిదను. (శ్రోతలు బాగరూకులై 

మాలి నేలంు ముం. ల నర్గినయు నాలించుటనలన సళ్యపసిద్ధాంతము విశద 

మగును స, 

(గుత్వనుసారయుగాం బకుగాణుగు (ఎహ్మాములనానుము లి: 

(1 క్యాబవ్మాము, (8) సీమి పాతర బ్రహ్మము, (రీ) ఖం|బ్రహ్మాము, 

(శ సరగ బప్నాయు, (క్క షైచిన్వట్రహ్యుము, (6 సత్తాబహ్మముః 

(౧ సాళ్ళుబహ్యూము, (గ) నగుణ(బవా ము, (9) నిర్గుణబ్రవ్న్మాము, 
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10) వాచ్యబహ్ముము, (11) అనుభవ బహ్మము, (12) ఆనంద 

(బహ్మాము, (18) తదాకార్మబహ్మము, (14) అనిర్వాచ్య(బహ్మము 69. 

వవ్ పదునాలుగు (బహ్మముల నామములు, . సంవేసముగా 

నిపుడు వాసి స్వరూప మర్ముముల నెజుంగంజెప్పెద వినుండు 10. అను 

భవములోనికీ రాక శబ్దములలోమా।త్ర మెయ్యది చెప్పబడుచున్న దో 

యది శబ్ల్బబహ్మము, టఓంకారమును ఓం ఇత్యేకాతుర (బవ్మా యని 

చెప్పుదురు 11. ఖంబహ్మాము అనగా నెకాశబహ్మమని యర్థము. ఇది 

మహదాకాశమువలె నన్ని కడల వ్యా ప్లమైయుండును, ఇంప సర్వ(బహ్మము 

యొక్క- మర్మమును ఏనుండు 12, ఈ (బహ్మామునుగూర్చి (శుత్యాశయ 

మేమున్న “పంచభూత చమత్కారమువలన గనుపడుచున్న యా సమ 

_స్టము (బహ్మమేి”యని, “సర్గం ఖల్విదం (బ్రహ్మి అను (శ్రుత్యర్థ మో 

సర్వబహ్మూమునే చెప్పుచున్నది, క్రయ జై తన్య (బ్రహ్మరహస్యమును జెప్పు 

దును వినుండు 18.14. పంచభూతాల్శికమగు మవాూాయయందులలుగు 

చేతనమే చైతన్య(బవహ్మాము 15. 'చేతనముమింద నధికారము (సత్తా 
గలది సత్తాబహ్మము. ఆ యధికారమును (సత్తా నెణీంగినది సాత్యు 
(బ్రహ్మము 16. ఆ సాశీత్వమునందుం |దిగుణము లారోపింపయిడినపుడు 
దానినే సగుణ్యబహ్మమందురు 17. గుణాదులెపియు లేకయుండునది 

నిర్ణణ్బబహ్మము 18, వాక్కులమూలమున నిట్టిదని చెప్పుట కవకాశము 

గలదై యనుభవమున రానిది వాచ్య(బహాము, అనుభవములోనికివచ్చి 

మాటలచేం 'జెప్పందగనిది అనుభవ్యబహ్మము. అనందమనునది యొక 

వృ_క్తిఢర్మము. అది వాచ్యముగనున్నదది. దానినే ఆనంద బహ్మామందురు, 
శేదాభేదరహితమగు తదాకారత్వమె ఈత్రదాకార్నబహ్మము”). ఇక 

ననిర్వాచ్యబహ్మమునుగూర్చి యేమిచెప్పుదును? దానిగూర్చి చెప్పుటకు 
వాక్కునకు శ_క్తినాలదు (అది వాణివిషయమేకాదు). కాన నీసంవాదము 
సమా ప్రివేయుదును 1921. 

వరుసంగంజెప్పిన యీ పదునాల్లు (బహ్మములనుజూచి సాధకులు 

(భమపడంగూడదు. ఇందున్న శాశ్వత బహ్మమును గుర్తించి మాయా 

(బహ్మముల నశాశ్వతములని పరిత్యజింపవలెను. ఇప్పుడే పదునాల్ను (బహ్నా 

ములనుగూర్చిన సిద్ధాంతము రాయోవుచున్న ది, చెనియొగ్గివినుంయు 22.28, 
హా నాపానానానా అబద అగాజ నలత 
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శబ్బబహ్యము ఛబ్దములతో సంబంధించినది. అది యనుభవరహీత 

మైనది. కావున నది వమూాయికము, దానికి శాశతత్టము చేదు 24. 

వ(బవహ్మాము కుర్వమును అక్షురమునుగాదో య్మా బ్రహ్మమునకు ఓమిత్యే 

కాకుర్నబవ్మా (ఓం - ఇతి -|- ఏక + అతుర + (బహ్మ్రుఅను నామమెక్కడ 

నుండివచ్చినది? కావున న్నీబహ్మామునందుగూఃడ శాశ్వతత్వచిహ్న 'మెద్ది 

“యును గాన్పింపదు** 25, ఖం బహ్మ మనునది ఆకాశమువలె శూన్య 

స్వరూపము (అజ్ఞానస్వరూపము). కావున దానినిగూడ శాశ్వత బహ్మా 

మని ఇెప్పజాలము 26. ఇక సర్యబవ్మామునుగూర్చి వచారింతము. 

సర్వమును (పంచభూతాత్మికశమగు సర్వదృశ్యము) అంత మొందును, 

వేదాంత శా్త్రుమునం దీయంతమును కల్పాంతమనియు, (బహ్మాహ్రయ 

మనియు గూడ నుడువ్రదురు. ఈవిషయము నందజు యొజింగియే 

యున్నారు. కావున సర బహ్మముసై తము నశ్వరమనియే తేలినది, 

క్రదిగూడ శాశ్వతముగాదు 2726, విమర్శకులగు విద్యాంసులు అచలము 

నందుం జలనమున్సు నిర్జుణమునందు గుణమును నిరాకారమునం దాకార 

మును అంగీకరింపరు 29. పంచభా తాత్మికమగునది (పంచభూత రచనము 

'ప్రత్యతముగా నాశవంత మైనది. కావున నది సర్వబహ్మ మెటులు 

గాగలదు? 80. సర్వస్వమును నాశనమై పోవునపుడా ఉండునటబెవరు! 

నవాచువారలెవరు? కి1. ఇంక వై తన్న బవ్మామును విఛారింతము, 

చై_తన్య(బహ్మాము "దేనికి (పంచభూ తాత్మికరచనమునకు "లేక సరగ్షబహ్మ 

మునకు . వై తన్యమొసంగుచున్నదోో యదియే మాయికమని సిద్ధాంత 

మెనప్పుడు దీనికి ఈ బహ్మామునకుంబై_ తన్వత్వ మెచ్చటనిలచినది? కావున 

నిదిగూడ అశాశ్వతమని సిద్ధాంతమైనది కిక, ఇశం బజయే (వైతన్య 

సర్వములే) ' లేనప్పుడు వా  స్తవములో సత్ర్తామ్యాత్ర మెకళడినుండి 

వచ్చును? కావున సత్తాబహ్మముగూడ చేమియును లేదు. ఇక సాను 

బ్రహ్మమును దీసికొందము. ఎప్పుడు సత్తాయీ లేదో అపుడు సామ్య 

7 (బహ్మృము కరనుగాదు అక్షరయునుగాదు. ఆవినాశి యేల కాదన, ఎచ్చట 

చాళనమాలేదో యచ్చట ఆవి నాశియనుళబ్ర|పయోగమాన కవ కాళ మిెక్క-డిది? ఏ(బహ్మామో 

కరనుగాదో మటీయు నతురముగూడంగాదో యచ్చట ఓమిర్యేకాశుర (టవ్మా ఆను 

చాని "నెచ్చటనుండి 'తెచ్చి"పెట్రిరి? 

17 



a ఉఊసహోధఢ ద, 7... 

నాలుగవ సమాసము -- కేవల బహ్మము. 

(బవ్మాము ఆకాశమునకం'జు సిర్మలముగను, నిరాకారముగను 7 

విశొలముగను, వ్యాపకముగను నున్నది 1. ఇరువదియొక్క-- స్వర్షములుణూ 

వడుపాతాళములును గలసి యొక (బ్రహ్మాండమైనది. ఈ విధముగానున్ను 

యనంత (బహ్మాండములకురగిందను మోందను అన్ని సలములను నదియున్న దె. 

(బవ్మాముచే నావరింపబడనిస్థల మణుమాత్రముగూడ లేదు 2-కి. స్టలజల 

కాష్ట్రపాపాణాదు లన్నింటియందును ([బహ్మము ఇమిడియున్నది. అది తేని 

(ప్రాణి యెద్దియు. నుండలూోోదని యందబు నెబుంగుదురు 4. జలమునంఠను 

జలచరములు: నిలిచియుండునటుల్క (బహ్మామునందు' (బాణిసమూహాముు 

సమస్తము నిలిచియున్నది 5. కాని (బహ్మామునకు జలోసమూనము 

నొసంగుట యు క్షముగాలేదు. ఏలయన, జలము నియమముగలది. జలచర 

ములు నీటియందు నీటివెలుపలను నుండవచ్చును. (బ్రస్మాము నియవు 

రహితమైనది, దానికి వేటుగా నేపాణియు. నుండజాలదు 6. ఒకనేిళ 

'నవంజేని యాకాశము వెలుపలకు. వాజిఫపోవం దలంచినయొుడల సెటులం 

బరుగె త్తలలడు ? అగి యన్ని (ప్రక గలను నిండియున్న దిగడా ! అటుతే 

(బహ్మామునకుంగూడ నంతేములేదు 7. ' అది యన్నింటియందును నఖండో 

రీతిగా€ గలిసియున్నది. శరీరమునం దంతటను నది చుట్టుకొనియున్న దె. 
(బవ్మాము అన్నింటికి మిగుల సమిీపమునందుండియు దాంగియున్నది రొ, 

అన్నియును (బహ్మమునందే యిమిడియున్నవి. అటులున్న విషయము 

జనులందజు నెబుంగరు. 'తెలియుచున్న దంతయు భాసము. ఆపర[బహ్మ్మాము 

కొంచమేని యెజుంగంబడదు 9. మేఘము, ధూమము, ఉరుము మంచు 

మున్నగునవి అఆకాశముతో. గలిసియున్నటు లొక్కొక్క-ప్పూడు. గాన్పిం 
చును, అది సత్యముగాదు. ఆకాశము నిర్మలమైనది 10. ఆకాశమువై కు 
మనము వాలసేపుదనుకం జూచుచున్న యెడల ఆకాశమునం 'జీదిళూ ఒకో 
దృశ్యము చ[క్రమువలెం దిరుగుచున్నటులం గనిపించును. వాస్తవమున 
కందేమియునులేదు. మిథ్యాభాస ఇటులే మిాదృశ్యముగూడ (స క్ 

సై తము) జ్ఞానులకు మిథ్యగం గన్పట్టును 11, నిద్రించినవానికిం దనస్వస్న యు 
జరుగుచున్నటులె యుండును. మేల్క-నిన యనంతరణు అంతయుణు 
విథ యని విదితమగును, అటులే జ్ఞానరూపమగు జాగరూకత గలిన్నిభు 
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పిమ్మట నునుష్యున శేస్టస్నమునంగి దృశ్వను యు. నిశ్యయని "లి 
యును 12. కావున. నునన. తన రునుధని A న సహోయమున 

మీ పోరా ననలయును, మాసిన సమ్మట న మొయిద ్ థశోక్టయు 

(ఇపసంచముు అంతయు మిధ్వుణని ‘ah Tye ఓ కటసమస్యు 
Heo యయ్యుటి | గ (బదశ్ళ 'డమున గ నెటు? స్నో ys (బవ్తొామును 

మూగ స్పష్టముగా: "వలి. భు ప్పుదను ld, 

(బహోనము (అహ్మాండమునంక నలినియుస్ను డీ 1కలిపన "గ్గయు 

నందును నటి వారస ముయున్న ద, మతీయు నట క్ల (aD మై 

ముతో సను స నస్మువుల గంగను ని స్ట్రత్వమయన్నని 15, (బ్రహ్మము 

నందు సృష్ట భాసంచుదున్నన స్కృ యందు (1 నహ్మాముక్న ది, కమ వేయు 

గాసంచుకిెన్న విరు. న యః శం ఇనముత బాసించచును. 16, 

(అహము (0 కోక AU మున్ న స్ప లోపణను. ౫, ఇన్ సీస దల వది 

మంగిన ని! వ్వా మయున్నద a సి, af నవ్వరును గనునోని 

సీశ్చేయింపయా"లరు, 414 వను సంభ య. “వ్యాము | (వశ్ళీండదమునం 

"జెట్టునరపోవును? 1, ఉని ము (చరణామ్భుతము'చు నిన్న ఫ్మతీము)లో 

సంపూర్ణాకాశము 'శ్రతిఫలింపంజాలదు,. అటులే (ఎహ ములోం సొంగ 

యయంగను మ్యూతసు యా (బచ్య్చిండమునుదు. నిండియున్న దని జనులు 
తలంచుచున్నారు 18, (బవ్ళయు. నమ స్టమునందును. గలిసియున్న ది, 

కాని యద కదలదు, వ్యాషచ్భమునలన న నన్ని (4కిటోసను జరిళ్య ముగా 

నిండియున్నది 10, సంచభాతిములతో నిండియుండీయును పి కున..దు జీ 

యును ఆగ నులి స్ప స్పముగోనుంనంనో టి (1 నహ సంగ "గ్ల సరగనస్మివ్రులటో 

న్యావీ౧చ యు సీలుగానున్న ద 90, బ్రహ్మామునుగు రి యుసంగంగిన 

దృృస్తూంత మ యును లేదు, (శ్రోతల: ; ఇసు సరూ సను బాగుగా బోధ 
సడుట క దృస్టాంలేము నొసంగి వేసిన యువసనరయుగ్నలదు. బాసూ 

నివారించి ఘు ౪చినదో (బవ్యూముతోః గొంనమా గొడ బోల్కి 

గలదిగా అకక. మొకుంటిమూంలామీ. శి యచున్నది 21, శ్రుతుల 
యందును, స ఎలయ తుము (ఎ ముముగా (ఎపహ్మూము ను, హరి మనియు 

గగినసదృశమసియుం. “| బడెను. కావుననే టబ్బామును ఆగాక 

ముగోబోల్చుట సంభనించినడి వీకి, ఇ్ర)డియంచు. నలుపురంగు 'లీని 
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'యెడల నది స్వచ్చమగు బంగారమే, అటులే ఆకాశమునందు శూన్యము 

"లేనియెడల నదియే (బ్రహ్మాము 28, ఇందువలననే (బవ్మూమును గగనము 
వలెను మాయను పవనమువలెను (గహించుచున్నారు. అంతియగాని 

'(బహ్యైమును దర్శింపంజాలము 24, క్చసృష్టికీ సంబంధించిన రొచనము 

తణవమణమునం గల్పింపంబడును. అంతలో నశించును, అది వాయువువలె 

నిలచియుండదు. నడచిపోవుచునే యుండును 25. 

మాయయు నిటులె మిథ్యమైయున్నది. శేవల్యబహ్మమే శాత్వ 
తము. (బహ్మము అన్నింటియందును వ్యా_ప్లమెయున్న ది 26. అది 

పృఖ్యిలోనికిం జొచ్చి (పృథ్విని భేదించి యున్నది, కాని యది పృథ్వి 
“యంత కళినమెనదిగాదు, ఏలయన, పృథ్వి సహజముగా జడము (పృథ్విని 
.శేదించుటకు (బ్రహ్మము కశినముగానుండవలెను.) (బ్రహ్మము మిగుల 
మృదువైనది. దాని మృదుత్వమున కుపమానమేలేదు 27, పృథ్యికంకె 
.సూమ్ముము జలము. జలముకంటు సూత్మము అన్ని. అగ్నికంకు 

సూత్మము వాయువు 268, చాయున్రకం'కు నధిక సూత్ము మాకాశము. 
ఆకాశమునకంటు నధికసూత్ముము (బవ్మాము 29, (బహ్మాము వ(జమును 
గూడ భేదించి యందిమిడియున్న ది, కోమలత్వమునం జెప్పవలసినపనియే 
లేదు. (బహ్మాము పోవలేదు. ఉపమారహితమె యది యన్నింటియందును 
నిండియున్నది. "బాగుగా శోధించిదూచినవో నది కఠినమైనదియు గాదు, 
మృదువై నదియు గాదు లి0. 'ద్రైహ్మాము భూమండలమునం దంతటను 
.వాష్ట_ప్టమైయున్నది. భూమండలము నాశనమగునుగాని (బహము నాశము 
గాదు. అటులే జలమెండి యినికిపోనును, (బవ్మామో జలమునందుండియు 
నెండిపోవదు కి!. పర్యబహ్మ మగ్నియందుండునుగాని తగులంబడిపోదు, 
వాయునునందుండునుగాని వీవదు, గగనమునం దున్న దిగాని భాసింపదు 89. 
అది శరీరమునం దంతటను వ్యా_్పమైయున్నది. కాని దొరకదు, 
మజియు నది దగ్గజనుండియును దూరవుగుచున్నది, బది మిగుల నాశ్చర్య 
కరమగు విషయము లికి, (బహ్మా మెదురుగానున్న ది. నలుముఖముల 
నాక్రమించుకొని రమున్నది, పగలు రా(తిగాడ మన 'మా(బహ్మామునందె 
చూచుచున్నారము. లొోోపలను 'వెలుపలను సర్గస్థలములయందును 
(బ్రహ్మము (ప్రత్యతముగానున్నది. ఇందు సందియ మానంతయు లేదుకిశ, 
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మనము (బహామునం నున్న్నారము. అ మన భోవలను మన 'నెలుపలను 

నున్నష ఆ కానయునటి నట దృశ్య మునులను. "టుగా. నున్నని లీన్, 

ఎచ్చుట శీమియును గనుసింపటో యాచన (హాము నింకీయి. న్న ది, 

తెనఫనము తన కి గసిసింసినటులం.._ '౧రగవ్నూ శుద్భక్నేసుగు మిన్న నీకి, 

ని నుసి యు చున్న (వతిసగ "స్ధమును (౪ హ్మం నెయున్నగ్.. (ము) 

మొదట (ఎహ్మాము మీద దృస్యసడనవలయును, Crp సభార్జి యు 

మ్ంటి్రి (0మభవమునలన నీకాటసమస్వాను సొర బనాఎయాును.. సిగ, 

సంస్తు ఇద్ద దృశసదాగ్గిములను (nit భులనుు SAMA) 

సను స్థమునకును ముంధు వేను నలుముఖములను నాళాశమొునులున్న లో 

య(టుటే మం సర్మవ్మాము సంబముఖముటల సోమురోస ముగ నిడో 

యున్నది తీరి. రూపము నొమము బున్నంగదను నద యంతయు 

నసగ్యుము. (భ్రమ నుటియిు నామమూపముల కావలనున్నునాని (హాము) 

నుర్భమును అనుభ నసీయులగు పురుష యఆటుంగుదురు 0, ఆ కాళము 

నందు గహామము "వన ఎడి పర (గెములనలె గిసంబడును ఎల మాయా 

"జీసయయు6.. దనయాడం౧టరమున  సింతెసింతరీచులం గినీసించుచున్నట 40. 

చివరా ౧ 6 ఇ"ళ్యతిము, (గ్రహము ౪'కగము., (బహ్మాము గాన్న స్థలము 

యందు నిరంతరము నీండియిన్నట 41. చూడు. ప్పుస్తూయు బనువ్సు 

నను డటి ంగుతరముంధోసై నము నిండియున్న ద, మటియు మిగుల కోమల 

రూనముంాో 'శనములలోలాాకం Ce Hef bs 49, "దవ తో 

కును నాలకించునపుడు, మనస్సుల. అతోచనమును. బీయునప్పుడు 

వా స్తవములో నాసర్యబ్రహాము హ్యృ్యాదయమునకి, కలము. “ముప 

నమరియున్నట 4కి. మార్గమునందు. నడచునపుడు పొదములుత'' టు 

దొలటుత జూనినీ యను, అట సర్వాంగములను బాల్ చున్న ద, ఎప నద 

సను మనముజేసినన్నువును గీసికొనినచో నప్పు శానన్తున్రం 1. ముండు 

మనం ఉర ఫ్రం ం "గీగిలోసిగ నన్బుచుగ్గ (ని శతు ఎందనినగోం పోక 

గలను, సమ సృగ్మద చములున్కు మనస్బున్నుప్తెతము.. నిరంతరము. పర 

(అహా మునందీ న ్రీంచుచున్న గ ఇస కానని దెలీసీక్ొమింలో. నునషు 

పొశాశులమగుదుస్మారము 45, (నర్య్రుహ్హము దగ్గిజనేయున్నణి గాని 
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ఇరాచినదోం గానువింపదు. అది కనువీంపక పోయినను దప్పక యది 

యున్న దనుమాట సత్యము 46. 

దృశ్యమును నిరసించినపిమ్మటం దనయనుభవమువలననే యది 

(పర్యబహము) (ప్రా ప్తమగును, అది యనుభవగమ్యముగాొ నున్నది 47, 
జ్ఞానదృష్టితో. జూడందగినవస్తువు చర శ్రదృష్టికీం గాన్పింపంజూలదు. లోపలి 

యనుభవ విషయమును లోనివృ త్తి తియె తెలిసికొన గలుగును 4రి. 

(బవహామున్కు మాయను అనుభవవిషయమును 'జెలిసికొనునట్టి సర్వ 

సాతీణి తుర్యావస్థ మాత్రమేసుమా! 49, , దాని సాతీ త్వమునకు వృత్తి 
కారణము (త్రుర్యమునందు వృ త్సీయున్నది). దానికి బిమ్మటనున్నది 

ఉన్మనీయావస్థ (నివృ_క్తిదశ). అచట (ఉన్నసీయావస్థయందు) ఎలుక 

(జ్ఞాకృశ్వము) నశించిపోవును. అదియే విజ్ఞానము 50, ఉన్మనీయావస్థ సలో 

అజానము విడిపోవుచున్నది. జానముగూడ నుండదు, విజ్ఞానవృ త్తి తి పర 

(బహ్మమునందు లీనమైపోవుచున్న ది. అచ టు శేవల బ్రహ్మ మున్నది, 

కల్పగేమచట నంత్యమగుచున్నది, అదియీ యోగిజనుల యే" కాంతవి శా 

మము. దానిని ననుభవ పూర్వకముగా నజుంగవలయును 5152. 

ఓ కై! 

అయిదవ సమాసము - కల్పనానిరసనము. 

పైని? జెప్పబడిన శాశ్వతశుద్ధ బహ్మము అనుభవములోనికి వచ్చి 
నది. మూయాస్వరూపముగూడ బోధపడినది 1. (బహ్మమునుగార్చి మా 

హృదయములలో ననుభవము గలుగుచున్నది. మాయగూడ (ప్రత్యక్ష 

ముగా గన్నించుచున్నది. ఇపు డీ దై దై్టతనిరసన మే విధముగాం గావల 

యునో తెలియకున్నది. గురుమహారాజూ! సెలవిండు 2, (శ్రోతలకు వక్త 

యిటులః జెప్పుచున్నా(డు, (శ్రోతల *౮*! అటులై నచో నిప్పుడు మనస్సును 
సావభానమును, ఏకాగముగాపించి మాయను (బహ్మామును నెవడెజుం 

గునో దానిని వినుండు కి. “(బహస సంకల్పము సత్యము. మాయావికల్పము 

మిథ్యా అనునీ ఇ వ్వ్వైళకల్పనమును మనస్సే చేయుచున్న ది* 4. మాయను, 

' మాయయెద్దియో (బ్రహ్మ మెద్దియో తెలిసినది గాని మాయా(బహ్మముల ద్వైత 

నిరసన మిటులనును? ఆని శిష్యుం డడిగను. (పత్యు త్రేరము: మాయా(బన్మాముల కల్లన 
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(బ్రహమును సమస్తమును కుర్యావస్థయొక్కటొయే యెజుంగును. కావు 
ననే చానిని సర్వసామీయని చెప్పుదురు 5. తుర్యము అన్నింటి నెజుం 
గును కాని మచ టు. అన్ని యనునది లేదో యచ్చట  నెబుంగువా( 

డెవడు? చేనిని? 6. సంకల్పనికల్బ్పములసృన్టి మనోగర్భమునుండి జరిగినది. 
అంత్యమునం ఊజామనస్సే మిథ్య్యయని సిర్దారణమగుచున్నది. అప్పూడు 

సావ్నీయవండు? 7. సొశత్నీత్వము, చై. త్యము స్పర్స అనుగుణములు 
మాయాకారణమున వ్యర్థముగ (బ్రహ్మమునకు మధ్యను జేర్చంబడినవి 8, 
ఘటాకాశేము, మఠాకాశము, మహాదాకాశము అను నీ మూండుభేదము 

లేర్పడుటకెట్లు ఘటము, మఠము కారణములో య'బేవిధముగా మాయా 

సంయోగమునలన (బహమునందు గుణారోపణము కలుగుచున్నది. "కాని 
వా_సవమునకు ఆకాశ మొక్క_టియే. అటులే (బహ్మముగూడ నిర్గుణమును 

శాళ్యతమునునై ఒక్కటిగా నున్నది 9. ఎంతదనుక మాయ సత్యముగా 

ఛావఏంపంబడునో యంతదనుకోనే (బ్రహ్మమునందు సాథీత్వమున్నది. 

నిరసనమైనపిదప దై (త 'మెక్క-డనుండంగలదు? 10. ఇటులే సర్వ 

సొతీయగు మనస్సు ఉన్మనమైపోయినపుడు తుర్యరూపమగు నమస్త 

మితమై పోవును 11. డై టైస్రతముగా ఛభాసమగు మనస్పెప్పుడు ఉన్మన 

మయ్యెనో యప్పూడు 'దై (కా౭-దై (తానునంభాన మెచ్చటనున్నది? 12, 
అనగా దై (తా౭దై ఏతేకల్పనము వృ _త్రిచిహ్నాము. వృ త్తి నివృత్తి 

మైపోయిన పిమ్మట (దె (తముయొక్క- జాడపొడలుగూడం గాన్పింపవు 18, 
వృ శ్తి త్తిరహితమగునట్టి జ్జానమె (విజ్ఞానము) పూర్ణ శాంతి. పూర్ణ శాంతి 

లభించిన పిమ్మట మాయో బ్రహ్మములనగూర్చిన వివాదమంతయు నంత 

రించును. 14. మాయా _బహ్మములనుగూర్చిన వివాదమును మనస్సే 

మగచున్ను 'బెననికిశి మనన్సునకః. ఆ కల్పనము నశించినపిమ్మట (మనోవృ త్రిలేకున్న పిదప 

అన గా నున్మనీయావస్థలో) చై వ్రలోమిశ "నెటులుండగలందుళ కాని యీకల్పనమును 

నళింపంజేయుటయొట్లు? కల్పనసమువఅనం గల్పనమా నశించును. బిహ్మమును గూర్చిన 

కల్పనము శుద్ధకల్పనము, సంకల్పము మాయనుగూర్చినకల్పనము శ బలము (ఓ 'పాధికము) 

లేక ఆశుద్ధక ల్బనము ఆది వికల్పము. ఇపు డీసంకల్ప ముకం "కె ముందుగా వికల్పములు 

నాళనమెంనరింపవలయును. దీనికి విమ్మట సంకల్పము స్వయంబి)వ్మామునందు లీనమై 
పోవును, మటియు "గేవలబిహ్మము పా ప్టించును, 
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కల్పించినది. (బహ్న్మాము వా_స్పవమునకు గల్పనాతీతమైనది. 'ఈ రహాస్య 
మును జ్ఞానులే యెజుంగుదురు 15. మనోబుద్దుల కగోచరముగా నున్న 
ద్యుం ల్పనమునక ౦కు వేజుగనున్నదియు నగు పర (బహ్మముయొక్క 

యథార్థమును అనుభవము గావించినయెడల దై సతమెచ్చట నిలువం 

గలుగును? 16. _ద్వెతీమువై పు చూచినచో (బహ్మాము గోచరింపదు. 

(బవ్మామువై పు చూచినవో దై (తము నశించును. ఏలయన, దై (తా 
చై (తముల భాసము కల్పనమువలననే జరిగియున్నది 17. కల్పనము 
మాయానివారణమును జేయుచున్నది. (బ్రహ్మామును స్థావించుచున్న ది, 
అటులే సంశయమును గలుగంజేయునదియు సంశయము నాటంకోవణచు 
నదియుంహాడ కల్పనమే 18, అదియే (క్రల్బనమే మానవుని అఆధిబంధ 
ములయందుం బడద్రోయుచున్నది. సమాధానము నొసంగుచున్న డి, 
మజియు (బహవ్మామువై పు ధ్యానమును' గలిగించుచున్నది 19. కల్పనము 
దై (తమునకు జనని, అదియే జ్ఞానమునకు స్వరూపమైయున్నది. మజియు 
(బద్ధత్వము) ము క్రీత్వముగూడ దానివలననే 'యేర్చడుచున్నది 20. శబల 
(ప పాధిక కల్పనము మిథ్యా బహ్మాండమును జూచుచున్నది. 'శుద్ల 
కల్పనము ఆ తణముననే నిర్శలస్వరూపభావనము గావించుచున్నది 21. 
కల్పనము తణమ్మాతములోః జింతనము గావించును. తణమా[త్రిములో 
స్థిరమైపోవును. మజియు శణమా[తములో విస్మితమై చూచు 
చుండును 22, కల్పనము వీణవమా[తములోం "జెలిసిఫొ నుచున్నది. తణ 
మా(త్రములో భయపడుచున్నది. ఇటులే బహువిధ వికారములను "దెచ్చి 
పెట్టక నుచున్నది 2కి. జన్నమునకుం గల్పనమే మూలము. భో శ్రీకి 
ఫలము కల్పనమే,. మటియు మోశతమునుగూడం గ ల్చనమే. (పసాదించు 
చున్నది 24, సాధనము చేయునపు డీకల్పనమును జక్క-గా నుపయో 
గించినచో శాంతము లభించును. అటుల గానియెడల నిదియే మాన 
చుడు పతనమగుటకు_ కారణమగును 25, ఇటులే కల్పన మన్నింటికిన 
మూలమెయున్న ది. దీనిని నిర్మూలనము గావించినపిమ్మట (బవ్మాము 
(దొవ్రీంచును 26, (శ్రవణము మననము, . నిది థ్యాసములవలన సమా 
ధానము లభించును. అంతతో విథ్య్యాక ల్పనాభానుం డ_స్తమించును 27, 
నిళితమగు అర్థమువలన సంశయము నశించునట్లు శుద్భబవా నిశ్చ 
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hn గణ్బునము నో యును 99, ముఖాన సృనమునగ ల కీగ్కరీ 

గాము సగము వబ లి ల Wan 'శీజు వుంద మున 

Er eet re EY ఇం AA? 2 న 'న్వవగాశము 

నఖన బగ్గ కని య Hr wary ౧ బుతు 1 | గాము తనంతట 

we వ 20. మృగ మునిని సగ ఘు నో (నీట 

గానే Ms phy ny Aen! గిట్సన fer ో సుచున్నది. ఆగాక 

మాసమున. సళ్లని నం TS a "కిం NT ముల! HRN Ee 

జననాలు ౩ ్ యవయునేటన. గెబ్బగ ను తగంమిను నీ. 

DRE (దబ గలనలన LBD మింట WE 

ma ల యం నము మున మింగ స వాని ముావిదను నీలి, శు 
క నేను MER i Th a, గధ ల్బనయు స్వయముగో 

Dh rain గ మరుని యుకే యు న సకేరూసముని Med 

గి, whens ౫ 88, ON నుసి RADE OT, MAUR నిరననము 

న We ర్ [తో ఏ గాటు heh x నమస: A కీయ 

సల గల స్సు? గత, "1 “CM టను గా (మసన శుదమనియుి, 

(1 రగ sen ౧ | న తున గతియు నా టు. A వ), చును, భి 

సమీ శల నీడ 0 రు Bh, a పరక యము యు 

టు? గీ! Korner DAUD ష్ (గున లి ” లృంము ష్య. ముగ ర్ 

భావమును యును. 86, గా ర నము (పకాశిణ పన తనీగల్సించు 

నము భగము, న పయిట RANE శ) కశ ‘dr 

గొపు గొల్బనముగా. డత. సరసన ముపోస్పను త. కల్సనమునలనం గల్ప 
నము నళించును, et: కల్పనను! సీడర్: పోయునవీమ్ముగు శు బనను 

మీంచియుండును. ఈ ను మును బతురపురు:ఖలెలు౫ నలయును 88, 

శుద లన 'నీస్టరు ప పమును గల్స్ పుసో అటియిని *నసర్టరూపము, చుటీయు 

నాస్వకూపమును గిల్పియుచు గల్నీంచుచు స్యయయుగా నది తృడూబ 

మ్రైపోవ్రము నిల. గిల్చ్పనముముర్కం మిఖ్యాత్యము. (ప్రిటనమైపోయిన 
వీదవ సపొజముగం ద్యధూను మీ లేంయను. మలీయు సొళ్య నిళ్చ్, కు 

యననిమ్మట . సల్బనము. లుమ్మష్తుపోవ్రును 40, సూర్యు. డృస్తమించన 
వణ! 

వమ్ము 4 నుధోగారము ప్రజలున ౧ సక్చరుము భోనించినపిమ్ముట పైనో 
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ముప్పొంగును 41. అటులే జ్ఞానము మలినమైనపిమ్మట అజ్ఞానము [| 

లును. కావున సద్గ్రంథ| శ్రవణము అఖండరీతిగం జేయుచుండనలయుున్న్ను వ 

ఇత నీ విపుల (ప్రసంగము జాలించి యొక్క-మాటతోడనే మా న్న న్న 3. 

ముల దీర్చెదను. చై సతముగా ఛాసించు నీవు అనునది 'బ్వ్వ్వా ళ్ 

సంశయ మిప్పటికి విడిపోయియుండును. ఇకముందు జెప్పబోను ఇ ఆ 
మ 

మును సావధానమతితో వినంగోరెదను 44, మమా 
“aM మనన 

ఆజవ సమాసము _ ము క్థుండెవ్వండు? > 

(శోతలిటుల నడుగుచున్నా రు. గురువర్యా! తాము కల్బ్య త్ 

మగు అదె రత (బహ్మ్మనిరూపణము గావించి నన్ను తణమా(తముకొాజ 

దదాకారునిగం జేసివై చితిరి 1. కాని నేను తదాకారుడనై (క్షా 
(బ్రహ్మమును గావలయునని గోరుచున్నా (డను. చంచలత్వమునకు తాకు 

యెప్పుడును నీ సంసారములోనికి రానొల్లను 2 కల్పనారహాత్మ్వుపుయు 
ఆ సుఖమునందు సంసారదుఃఖము లేదు. కావున నదియే (ఆ (బవా తము 
మైపోవలయును కి, న్నాస్తవమునకు అదై (త (శ్రవణమువలన స్ప 

కుడు 1బహ్మమే కావలయును, కాని యిచ్చట మజల వృక్సిమి తు 

రావలసి వచ్చుచున్నది. అందుచే నీరాకపోకలు తొ లఅం౭?ాఘ తు 

లేదు ఉ చేను తణమా(తముకొటకు ఎత్తుపయినెక్కి- (బవా క 

యగుచున్నాడను. కాని తత్ క్షణమే మణిల (గిందికి (వృ త్తిల- "నికి > 
నచ్చి పడుచున్నాండను 5. పిల్లలు నీతాకోకచిలుకకాళ్ళకు చారము-ు?ళక్డ్ర్తె 
దానిని ([గ్రిందికిని మిదకును నెగురవేయునటుల నేనుగూడం (వృ _త్తిజు జం 
డనై) (గిందికీని మిందకును (బత్యాన్నర్తనము (రాకపోకలు కక 

చున్నాండను, ఇటు లెంతదనుకం చేయవలెనో తోంచకున్నది 6. ఆప కతా 
నాలించునపుడు తదాకారమైనతోడనే శరీరము పతనమైనటూలురాడికవలు 
యును, నాదియిది, పరునిదిదియనుభావము లేకుండ బోవలయును '7. టూ 

= ము అనాను. అలు 



సు క్తుంజేవ్వండి 6: 
నాకు యు త్రవుముగా' దోంయటలేదు. ఒకసారి సయముగో (బహ్మ మై 

పోయినవాండు మజల నాదశనుండి యేల వెనుకకుం దిరిగివచ్చుచున్నా శు? 

9. అగువోం బూ రగా (బవ్మామేమయై పోవలయును. లేనియెడల సంసార 
సాగర మునండే స్థిర ముగా నుండవలెను. రెండు[పక్క-ల నెంతదనుకం దిరిగి 

వేసారవలయును? 10. అధ్యాత్మనిరూషణమును వినుచుండునపుడు 

వమూూతము జ్ఞానము (పబలమగుచుండును (సయం(బహ్మామునందూ( 

దదాకార్యమె పోవుదనుకగూడ జ్ఞానము విజృంభించును, నిరూపణ మోాగ్ని 

పోదాంనవీదప అజ్ఞానము నష్టమెపోవును.  మజల న్నాబహ్మారూపునే 
(మునువ్వునే) కామక్రోధము లావరించుకొనుచున్నవి 11. ఇది మెక్క-డి 

(బహ మగుట? ఈ విధముగా రెండుపశుములనుండి పడిపోతిమి, గా ర స్థ 

కాలమంతయు నిట్టి సెనుళసలాటలయందే గడచిపోయెను 12, (బుహ్మో 

నందమును బడయుకాలమున గా ర్ స్ట్ ర్మములు వెనుకకు లాగుచుండును, 

గ వాకర శ్రములను నెజవేర్చెడి సవయమున (బహ్మమునందు. బీతి 

యుప్పలతిల్లుచుండును1 కి, ఈ విధముగా (బహో నందసుఖమును గా పా స్ధ్యము 

(గహించుచున్నది. గార్ల స్ధ్రసుఖము (బహ్మజ్ఞానమునలనం దొొలంగిపోవు 

చున్నది. రెండును నసముగములుగానే యున్నవి ఒక్క-టియును బూ ర్రి 
కాదు 14. ఈ కారణమున నేను జంచలుండను. దుశ్చిత్తుండనై పోతిని, 
ఏమిచేయునును ? ఇపుడు నాశెద్దియు నిశ్చితము గాకున్నది 15. సారాంశ 

మేమున్క, నేనఖండబహ్మోకారుండను గాకుంటిని సరిగదా! ఇటు గా 2 స్ట 

మునందుంగూడ విఘ్నము గలుగుచున్నది, కావున నిపుడెటు లుండ 

వలెను? 16. (కోత జెలిపిన యా సందేహమునకు వక్త చెప్పంబోనవు ప్రత్య 
_త్హేరమును సావధానమనస్కు-లరై. యాలింపుడు 17. 

వ_క్షతిరుగ నిటులం (బన్నించుచున్నాండు, ఓయీ! జ్ఞాని (బవ్మామై 

జడమున లం గర్మము చేయకుండ: బడీయున్న వో మోశమువొందుననియాా 

నీయఫఖిపాయము? అటులై నవోం గర్మయోగులగు వ్యాసాదులు మునిగి 

పోయిరా? 158. వక్తకు (కోత యిటుల విన్న వించుచున్నా (శు. అయ్యా! 

కేవలము శుకుడు, వామదేవుడు ననునిరువురువూత్రమే ము క్రినొందిన 
వారలని (శ్రుతి నుకువుచున్నది 19. ఈ యిరునురు జ్ఞానులనే ము క్తులని 

వేదము లంగీకరించినవి, అన్యులందరును జ్ఞానులని వేదము వాకొనెను.. శ 
ల! త్తి 



వ్ఫ్గి జోనబోధ ద. 7. 

ఇపు డీ వేదవచనమును అశ్రద్ధతో విడనాడుట యెట్లు? 20. ఈ విధముగా 

(శోత వేదాధారముతో (బత్యు త్తరము నొసంగను. మణీియు మిగులం 

బటుదలతో నిరువులే ము కులని సిద్షాంతీకరించెను 21. ఇది విని వక్త 

ot న్ "సక కని నిద్లణే కో యిటులం జెప్పుచున్నాడు. ఒకవేళ సృష్టియంతటికిని నిద్దజె ముక్తులు 

గలరని చెస్పయూనినవో నిం దక్కి-నవారలకు గతియేమియుండును? 22, 

బువుల్కు మునులు, సిద్దులు, యోగులు, ఆత జ్ఞానుల్కు సమాభానులు 

మున్నగువారు పలువురు ముక్షులె పోయిరి 2కి. 

తో ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక 

వ్యాసాంబరీష ధుక్ర శౌనక భీవ్మ దాల్భ్యా౯్ 

రుక్కాంగదార్జున వసిష్టవిభీషణాది౯ 

పుణ్యానిమా౯ పరమభాగవతా౯ా స్మరామి || 1 

న్లో! కవిర్లరిరంతేరికః (పబుద్గః వీప్పలాయనః। 
య Sh 

అవిర్ణో|త్రోధ|ద్రుమిలశ్చమసః కరభాజనః ॥ 2 

వీరలేగాక మహోనుభాన్రలగు (బహ్మవిష్ణుమ హేశ్వురాదులును 
చేవర్జులును జనకాది రాజర్జులునుగూడ ముక్తులె పోయిరి 24. ఒకవేళ 
శుకమహర్షి వామదేవుడు మొతమే ముక్తులయినవోం దక్కి.నవారలంద 
అును మునిగిపోయిరాయీమి? అవును, మునింగిపోయిరొందువేని యది 
మూర్చత్వమేయగును 25, ఇదివిని (శ్రోత మరల నిటుల నడుగుచున్నా శు. 
అటువే. నవో వేద మావిధముగా నేల నుడునును? మీరు వేదమును 
మిథ్య గానింపగలరా? 26, వర్త ప్రత్యు త్రరము నొసంగుచున్నాండు, 
"వేదములు నుడివనది. -పూరపతుము. సిద్ధాంతేముగాదు. మూూరులగు 
జనులు దీనినే పట్టుకోని కూర్చుందురు. సాధువులు, విద్వాంసులు, సర ఏ 
రులు నీవిషయము నంగీకరింపరు 27, వాదసౌకర్యమునకు  నెటులో 
నీవిషయము - నంగీకరించినయెడల నిశ వేదములకు. సామర్శమెక్క_డ 
నున్నది?. అంగీకరించినపత్మున 'వేదమెవ్వరినేనియు. నుద్లరింపంజూలదని 
సిదాంతేమగును ౨8, వేదములయందు సామర్ధ్యము లేని-వో వాని నింక 
నెవ్వరడుగుదురు? కానన నశ్లైన్నటికిం గాదు. 'వేదములయందు జనుల 
నుద్ధరించెడిసామర్థ్యము తేప్పకయున్న ది 29, వేదాధ్యయనము గావించు ' 

తో 



హూ గ్త్ లివ్వండు - 
ari x tia ఈ pv “అలాల (ఈ 610 th తల 10 1 త TTT PCE TLD EO HITTITE 1 Worst 

శ్రురునుంు ముసలం బున ఎండగా. రసు ింపయయకంచున్నా రను, నీద 

Pe యు, గా సొనుగ్గిల్స స ఏ0, దశా స్ర్రప్పురాణాధుల 

లే గం ముగు భాగ నశమున గటస్థంచునపయు నాసి సలకించుట చీ 

జను స (గొలగుచునిన్నరసియు న్ కష 'చస్పుదురు శీ, వానిలో 

ny cs ఇనునను స్టో Ey aA గను. గడం న పాద గును గెట్టగడ సస చయు 

శే నను సీనచో' ననీ గె నీచులు సరి చును 39. న్యాసాదీనుహామ్టణు 

సోకున యు, వుద్ధిముగం 1 gS యులు నచధయుయు ననీసోముణు " నీదళా న 

పుగాణముబలో మున్న! 32 (పనలముంగ" | దశా న్ర్రనుల నుహిమ 

గానము, రం. “గీదమునం' డం, జా న్రుయునం... గటుంగుతరము 

పష సల మానవులు సస నులనురు Bh a సోగ “నల శుక్ల 

మని ఏ *మ'దీవుంకు దప్పు నితరుు ము గులు గానియడల నద ప్ర 

నములగు శుసొ గ మేక. రమంతే రల? నిగ, దశా వ్రు పురాణ 

ముబనలన నూను. ౧న; అ Rad సస గుము స్ న్లో జే 

“యున్న BO WN నిఫు (6 ను నగ ఈ సరయు న 2 

Apc ము శన కంగా భా? రం? ననీ చెల్లీ న భవ 11% (యు గ్య (నునది 

గంప టలు భన్య సవ ను రింగా. సొప్పునొనిన చు! తస్య గాడ 

స్టయముగా నగ సనములళో ws “ము మ(ల్థానో నదేశయును గాంచి 

యున్నాను గ చుం ముగ డన్ యును " చస్ఫుచున్న యంకోయు 
సర్వ కయ స్వ ము, శ్ర జేయ తిన ట్టి కారును గాందు గన, 

శు జీన్సు కాకలు 6 ఎచన (హో ౧ రో | “ఎనవో మటల సారం శు 

సారాసారమిచారము గావంపల లట? తీసి సీను నుడి 'నఏధముగాసై సచో 

(బహి కారుుయి 'మొున్గున లే ఏడ్నసు సశయుండంను. సుమా డ్యు 

పుడియుండం' సలీతన్తుపిరాజును భననతమును. సిని నవను. 40, గళం 
సీసము గొంం0ినట! మునన్న చో సారగాసారం వారము గాయనలసీ 

నాచ్చును, టీ దృ్థాంగె; af" hw సమ స్త చగాచరస్సని న; రస 

నంసి వచ్చును 41, హణ తమకు (సు సప నలసినచ్చును., 

మూశయు. మీణమాగముకనే సు ఇ దృశ్వ్నుస్పస్టననియు. శోధుపవలసే 
సోమరి." tun య హద్భష్ట్థాం నములు “జంగ న క! స్ట సు -సాదనముూ 

త కానలసియుంకును శం శుకయోాగం నుం డీ ౧భముగాచే భాగన తాను 



వీగర్టీ  . ఊనజీగీధ జ కీ 
ఎ బక అతా. క కా 

లను నికూవించి వినిపించెను. కావున _ దీనివలన శుకమహర్థిని మనము 

ఎప్పూడేని బడ్డుండని నుడువగలమా? 48. 

కానన సద్దురూపదేశమునుబడనీ సమస్త కర్శ్మములనుగావించి 
(నిశ్చేష్టుడుగను మొద్దుగను బడియుండక ) సాయుజ్యము _క్షీని బొంద 

వచ్చును 44. ఈ లోకము (సంసారము) నందు కొందజు ము క్రులును 
కొందజు నిత్యము క్తులును కొందజు జీనన్ముక్తులును కొందజు సమా 
ఛానులు కొందజుయోగులు కొందజువిచేవాస్థముక్తు లు వై యున్నారు 45. 

ఎవ్వరు సచేతనులో (జీవితావస్థయందే జ్ఞానసహాయమున ముక్షులై వ్యవ 

వారించు) వారు జీవన్ము కులు. ఎవ రచేతనులో వారలు విజేహాముక్తు 
లని చెప్పంబడుదురు. (అజగరమువలె 'దేహాభిమానమునుముజుచి జీవితా 
వస్థయందే మ్వుక్షులె పడియున్న వారు. ఈ యుభయులకోను వ్యతొరేకులగు 
యోగీశ్వరులను నిత్యము క్తులనుగా _భావింపవలయును 46. స్వరూప 
బోధయగుటవలన గలిగెడు _స్తబ్ధత్వమును (ఉదానీనతన్సు తటస్థావస్థగా 

నెబుంగ వలయును, ఈ తటస్థత్వో, _స్తబ్ధత్వములయందు దేసొస సంబీంభ్లేము 

తొలంగకయుండును*్ో 47. ము క్ర కక్రిం గౌరణము స్వానుభవము. మిగిలిన 

దంతయు వ్యర్థము. తనయనుభ గవముతోడనే తృప్పుండు "కావలయును, 

(వ ర్తనమును జూచి యువరేని బద్ధుండని నుడున్రుచున్నను. స్వానుభవ 
తృప్తుడగు పురుషుడే సత్యమగు ముక్తుండు) 48, కంఠపర్యంతము 
తృప్తిగా భుజించినపురునుని నెవ్వండేని తుధాతురుం డన్న మాత్రమున 
నాతడు తఈుధబుకులుడు గానేరడు 49. నిరాకారన స్వరూపనునం 
చెప్పుడు దేవ -మేలేదో యప్పుడు సంబేహ మెక్క-డనుండివచ్చును? బద్ధ 
ము కులభావన 'దేహమువజుకె యున్నది 50. చేహాభిమానము నుంచో 
కొన్న యడల (బవ్మావిస్థు మహేశులుసై తము ముక్తులు గాజూలరు. 
అట్రియెడ శుకునిముక్తీత్వ మొక లెక్క-లోనిదా? 51, ఏలయన, ము _క్తిత్య 

x స్య రూపబోధ మెనపిమ్మట నిశ్నేష్టులడై పడియుండుట ము కరిలకు ౧మని యు 

గదలుట మెదలుట బద్ధునిలక్షణ మనియు శిష్యుని మకము. దీనికి గురువిట్లు చెప్పు 
చున్నాండు: కదలక మైదలక _స్లబ్బుండుగను తటనుండుగను నుండుట జీవాకారణ 

థి 
భున-.నే యున్నది. జేవాబుద్ధిగలవాండు ము క్తుండు గాజూలండు, నేను ము క్తుండనని 

నుడువువాంజే వా _స్ప్వవమునకు బద్ధుండు, 



హోం కుల. వ్వండుో a 

భావనే బద్ధత్వలక్షణము. కావున ము_క్తబద్ధములు రెండును వ్యర్థములే. 
సత్ప్వరూప పమునందు ము _కృభావన లేదు. బద్ల్దభావనయును లేదు. అది 

స్వతస్సిద్ధమైనది 52, గర్భమునకు శిలనంటంగట్టుకొని సీటిలో నీద వీలు 

కానట్లు ము_క్షత్యాభిమానమును బెట్టుకొని “పరమాత్మునితో? గలసి 

యుండంజాలము 5కి, “నేను అను భావమునుండి ఏవిడిపోయినవాండె 

ము కుడు. ఏలయన, అట్లు విడిపోయినపిమ్మట మూగవాండుగనున్నను 
మాటలాడుచున్నను ము క్షుడే 54. ఏ ఏ సాధుస్వరూపుండు బంధింపంబడండో 

యాతనిపట్ల ము _కృత్వ్యమెకడనుండి వచ్చును? (ఎచ్చట బద్ధత్వముగలదో 
యచ్చటనే ము _కృత్వభావనూహడం గలదు, అచ్చట గణా _రృలన్నియు 

వ్యర్థ ములు కల్. 

శ్లో బద్భొ ము క్ష ఐతి వ్యాఖ్యా గుణతో మేన వస్తుత 

గుణిన్య మాయా మూలత్యాన్న మే మోకో న ధనమ్ || 

పరమశుద్ధతత్వ జ్ఞానిమైయున్న వానికి బద్ధము కుల 'భేదమే లేదు. 

ము _క్తబద్ధవిరోధము మాయాకారణములవలన చేర్పడుచున్నది 56. నామ 
రూపములు నశించియుండుతావున ము క కృతము శవించియుండండాలదు. 

అచ్చట ను_క్రబద్ధత్వములు పూర్తిగా విస్తరణీయములై పోవును 57. 
బద్ధము కలు వా సవములో నెవ్వరు! ఆ (బద్ధము క్ష కులు నేను అనునది 

శేసేలేదు. చేననుభావము అవశ్యముగా నందజను గట్టివేయుచున్న ది. 

శేననుభావమును ధారణము చేయువారలను అది సంధనమునందుం 

(దోయుచున్నది. (చేహాభిమానముగలవానినే ము _కృుడనుకొమ్ము లేక 

బద్ధుడనుకొమ్ము. 'నేననుభావమును విడిచినవాండు బద్ధుండును ముక్తుం 
డును గాండం) 558. ఈవిధముగా నిదియంతయు [భమమైయున్నది. 

మాయాతీతమగు విశాంతి లభింపనంతవరకు నీయహంతాత్వకష్టములు 

మానవుని 'వెంటటనంటియేయుండును 59. ఇప్పూడు బద్ధము _రృతలు కల్పనా 

మధ్యమునం గలుగుచున్నవి. ఇట్టి స్థితియం దాక రేల్చనము మాత్రము 

సత్యమా? (ఇ్రదియును సత్యముగాదు) 60. కావున నిదియంతయును 

మృగతృష్ణ వమవూయాకారణమువలననే నీ యసత్యమేఘాడంబరము 

విజృంభించెను. జ్ఞానము జాగరూకత కలిగినమాందట నీ మాయాస్వప్న 

మంతయును వెంటనే మిథ్యమైపోవును 61. ఈ స్వప్న స్వరూపమగు సంసా 
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రమునందు “నేను బద్దుండను నేను ము కుండను) అని తలంచువాండు 

నిశ్చయమునకు మేలొ-నలేదనియే (గహింపవలయును, ఇందువలననే 

వానిక్కి ఎవరు? ఎట్లు? ఏమయ్యెను? అనునవి తెలియకున్న వి 62. కావున 

నాత్మజ్ఞానము కలిగినవారలందజును ముకు కులే, శుద్ధ్యూనము గలిగిన 

పిమ్మట ముకృత(భావన సమూలముగా "నష్టమైపోనను 6లి. బద్ధత్వ 

ము_క్తత్వభావనలు చేహబుద్ధిని వెంబడించియుండును. గాని సాధుజనుంఏ 

'దేహాతీతులు గావున వారీలపట్ల బద్ధము క్షభావనలే యుండవు 64. 
సాధనము నెట్లు చేయవలయునో ముందో చెలుపుదును. (శ్రోతలు సావ 

ఛానులై వినుండు 65, 

ఏడవ సమాసము -- నాధననిశ్చాయము. 

వస్తువును గల్పనము చేయవలయునన్నచో నది యెట్టు సాధ్య 
మగును? ఏలయన, స్వాభావికముగాం నది నిర్విక ల్పముగదా! అచ్చట 

కల్పనము నామముతో ౧బొటు శూన్యాకారముగానున్నది 1. ఎటులై నను 
గల్పనము జేయవలయునన్న చో నది సాధ్యముగాదు. గురువే దొరుక దు. 

చిత్తమునకు (భ్రమకలుగును 2, దృష్టి కేమియు గన్సింపదు. మజీయు 
మనస్సున కేమియును భాసింపదు. ఛాసింపని, కనుపింపని వస్తువును గురు 
తించుటయెట్టు? లి, మనము నిరాకారమును జూడందలంచితిమేని మనస్సు 

శూన్యా కారమునందుం బడిపోవును. లేదా క ల్పనము జేయుదుమంటిమేని 

యంధకారము నీండియున్నటులం దోంచును 4. కల్పనము చేయుటవలన 

(బహ్మాము నల్లగానున్న టుల స్ఫురించును. కాని యది నల్లనిదిగాని పచ్చ 

నిదిగాని గాదు. అది యెబుపు నీలము, తెలుపుగూడం గాదు. వర్థ రహి 

తము 5. వర్లరాపములేనిదియు భాసమునుండి 'వేజుగనున్నదియు ఇంది 

యముల కగోచరముగనున్నదియు నగు నావస్తువును గురుతింప నవకాళ 

మెట్లు చిక్కు-ను? 6, కాన్సింపనిదాని నెంతవజకు గురుతింపగలము? దీని 
వలన వ్యర్థముగా (శ్రమవృద్ధియగును 7. (పర్నబవాము) అది నిర్లుణము 

లేక గుణా "సీతము. అది యదృశ్యము "లేక్ష అవ్య క్ష కము, ఆ పరవపురుష 
తత్వము అచింత్యము లేక చింతనాతీతము నై యున్నది రి 



'హాధ్ధననీళ్చయ ము లి 

న్లో అచింత్యావ్య క కృరూపాయ నిర్లుణాయ గుణాత్మనే | 

సమస్త జగదాభారమరా ర్త రే (బహ్మాణే నమః ॥ 

అచింత్య నునుగూర్చి గావించుచింతనము, అవ్య _కృమునుగూర్చి 

యొనరించు భాానస్మరణము, నిర్లుణము గురితింనుట అనునివి యెట్లు 

సాధ్యమగును? 9. నిర్గుణము కనులకుః గాన్సింపదు. మనస్సునకు గోచ 
రింపదు. డాని నటుల జూడ గల్లుదుము? 10. అసంగముతో సంగము 

7ాదించుటయు నిరావలంబనమునందు (నిరాధారముగ నాకాళశమును 

వనించుటయయు నిళ్శబ్దమును (బతిపాదించుటయు. నెట్లు జరుగును? 11. 

అ-చచింత్యమును జింతించుటవలనను. నిర్వికల్చ్పనమును “గల్పనమువేయుట 
వలనను అైై. సతమును ఛ్యానించుటవలనను దె గతమే విజృంభించును 12. 

ఒకవేళ ధా ర్థినమునే విడిచినై చినను అనుసంధానమునుగూడం బెట్టుకొనక 

పోయినను సాధకుడు సంశయములపాలు గావలసివచ్చును 1కి. దై. వలే 

ఇ్యయమువలన నొకవేళ నస్తునివారమునే జేయకున్న-చో, హృదయము 
నకు గొంచమేని శాంతి లభింపజాలదు 14. అభ్యాసము చేయుటనలన 

వస్తు వలవాటగును. అభ్యాసమువలన వస్తుపా ప్పియగును, నిత్యానిత్య 

నిచారమువలన సమాధానము గలుగును 15. వస్తువును జింతించుటవలన 

నైైైత ముప్పాంగును. దానిని వదలివేయుదుమేని 'యేవియును గోచ 
రింపదు. ఇటులే వివేకము లేనియెడల శూన్యత్వసందేహములయందుం 

బడిపోవుదుము 16. 

కావున మానవుడు ముఖ్యముగా ఏవేకభధారణము గావింపవల 

యును, జానసహాయమునం (బపంచమునుండి తప్పించుకొనవలయును. 

అపహంభావమును దొలంగం [దోయవలయును. కాని యెంత యత్నించి 

నను అహాంభావముమాతము దూరముగాదు 17, పరబ్రహ్మ మె డ§ 

తము. దానిని గల్పించుటలోడనే చై (తము వృద్ధియగుచున్నది. అచ్చట 
. *హాతువులు దృష్టాంతములు గొంచెమేని సాగ 18. పర్మ్యబహ్మమును 
స్మృరియించునపుడు సాధకుడు స్మరణమును మజచిపోవలయును, విస్మరణు. 

వైన పవివ్చైటగూడ దానిని స్మృరించుచుండవలయును, "ఆ పర్యబవ్మాము 

చెణీంగి యొజుకను మజచిపోవలయును 19. దానితోం (పరబ్రహ్మా 
యుకోం గలయిక కలుగకయే కలయిక సమకూరును, కలియంబోయి 
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నచో అంతరాయము కలుగును, ఈ మూకావస్థ మిగుల నద్భుతముగా , 

నున్నది 20. పర్మ్యబహ్మము సాధింప దలంచిన-చో సాధ్యముగాదు. విడి 

చినచో విడిపోవదు. దానితోం గల్లియున్న నిరంతరసంబంధ 'మేవిధముగా 
నేని తెగిపోవనేరదు 21, అది యెల్ల ప్పుడును గుదిరిక గల్రియుండును, 

చూచినచో గనంబడక దాగికొనును. మూాడకపోయిన-దో ఇక్కడ 

నక్క-డం (సర్వత్ర (బకాశించుచుండును 22, దానిపట్ల అపాయములే 

అపాయములు (విన్నుముల్చు. కాని యపాయమే ఉపాయము. ఇది 

యనుభవము లేనిది మెట్లు బోధింప ననువగును? 2కి, పర।బ్రవ్మాము 
తెలిసికొన యత్ని ంపకున్నను 'దెలియవచ్చును. , లెలిసినవిమ్ముటంగూడ నేమి 

యును బెలియంబడదు. ఆ నివృ త్తిపదమునుం (భా ప్టింపవలయునన్న చో 
వృత్తిని విడణువవలయును 24, అది ధ్యానములోనికి రాజాలదేని చింతన 

మెట్టు చేయవలయును? ఆ పర్బబహ్మాము హృదయమునకు నంటదు 25. 
దానికి జలోపమానము నొసంగుటయెట్లు? పర్యబహ్ముము నిర్శలమును 

నిశ్చలమును గలది. విశ్వమంతయు నందు (పర (బవ్మామునందు మునిగి 

యున్నది. కాని యది జగమున కలి ప్పముగనే యున్నది 26. అది (పర 
(బవ్మాము) |ప్రకాశముగాణాని యంధకారముతో సమానముగాశాని 
లేదు. ఇడ దానితో నుపమింపదగిన 'దేమున్నది? 27. ఆ (బహ్మాము 
సర్వవిధముల నిరంజనముగానున్నది. ఎప్పుడును గాన్పింపదు. ఇట్టి పరి 

సిశులలో దీని ననుసంధానము చేయుట యెట్లు సాధ్యమగును? 258, జాడ 

దీసిన'చోం నేమియును గోచరింపదు. హృదయము సంబేహములలోం బడి 
పోవును 29. ఇట్టిదశయందు హృదయము భీతినొంది సత్య స్వరూపము 
నభావముగా ఛావించును (నాస్తిక మైపోవును. దాని చెట్లు చూడం 
గలుగుదుము? చూచుట శెచ్చటికి బోవుదము? అది లేనే లేదని నుడువు 
దురు 80. వా_స్తవమున కది యభావముగనే యున్నచో వేదశాస్త్ర 
ములు చెప్పినదంతయు. మిథ్యయేనా యను (ప్రశ్న ముదయించును. 
కాని వ్యాసాదిమహర్దుల వచనములు మిథ్య యెటులం గాగలవు? 81. 
కావున 'వేదళాస్త్రుములు మిథ్యయని నుడువజూలము. జ్ఞానులు మహా 
గులు తెలిపిన జ్ఞానసనాధనము లెప్పటికిని మిథ్య 'కాంజూలవు క2, స్వయ 

ముగా మహాబేన్చండు గురుగీతములయందుం బార్వతికి అభై పలేజ్ఞానము 
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నుపడీగించినాయు గీకి. అనఘ+ంతనగూడం దన (కునగగాత గీశలంచుందు 

నోరతమునిగం థె యు పు 'ొగమునగు "డం స్థానమాగ్గమునే "చేస్తీ 

యుస్నాయు నిశ. స్యమముగా ప్రై మనోసస్యును రాజసొంసరూసము 

HA. rt wn గ 1 mw సిన సనమ ఈయును వొంసగీన్ యనుణీరట 

(సి సో ఇటుయున్నని నీరు బిహు నారమని జనుస్లోన ముుగల భాగ 

వము నుసదీసదను. దస్ నరుంాన ఇ్టాసుంయు పుటలు సి స్టర్ 

ముగా రచి ము 86. నట ప్టము పాశము యాగ సానీషమునంను (నామ 

చ దమూ గ గగ MR సష్టసారః OY NE సడీగీ చను. నముఃకియు CN 

వానను అర్గునునా! సళ్ల క ముణుగల గీతను 'టిలొపను శీ7. ఈ నిభ 

ముగో సంతెదనున వ్వ కను? మసాగ్ధు లసీణలు. ఇనసముదాయకు 

మునగ. పనో టేశము.. గాకందిరి. _ సారొంశమేమన, అద్ర (తో నము 
సత్యము సరి సన అగ్భగ్థనమును మిథ్వ-కుని నుడి? నచో అధోగతి 

చును. (న్య క్షే సరీ న నుల. యందు 'జేలియంబడదు శీర, 

సరదా | స్వమాజస్థగిని నినరి, చుటలో అడి సున్ని మందగిం'నను. 
(శ్రుగులుగూడ సాానముదాట్ళెను. సనో నకానముని 0 కని నేనేని 

చస బుదును? 40. మనం ఏక =ల నోటికానియంగమును మిథ+ యని 

యున్న తక సాహానింది ముకువనగూతకు. దాని స రుని సన్నిధి “ 

దృఢ భానముగో సభ్యాసింప నలయును Al, 

ముఖ్యా ఎటంయయుము సత్యముగా? గాన్బింయను, సత్యిసిష? కు 

నింగ్యగా గోచరించును. సయులీ మనస్సు అస్మిగముగా స వాసాగరము 
నంగ ముసగవోవ్రుచుంాను 42, మనస్సునకు గల్సనము 'శయుచుండు 

అలనాటు గలడు. కోని మనస్సు గొల్పనము' (నీ యునే (బద్ళాము “దు, 

ఈ కారణమున ఉసుల లను మార్షముననీ సంజేవాము సరుగులిడును శక, 
అధువలన మొట్టముదట “కాకము? అను భానముతోగూడిన మార్గ 

మును ఏిడీచి సరమాగ్యు నం గలసీకీననలెను,. సానసుపాంగాత నమునటన 

సంజీవాములను సమూలముగా గట :గింమరోొననలెను శశ, “జీను? 

అనునది శ(స్హ్రము'టీ. “దగదు. నగులంగి” _నచోం బగులదు, ఏమైనను 

జేయుము. సీడదొగీయుదలంచినను ఈది విడిపోయాలదు ఉర “జీను 

అనుదొనివలన నస్తువు బోధపడదు, భో శ్రీ బారిపోన్రును, నై ర్త 
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యంతయు వ్యర్థ మైపోవును 46. “నేను” అనుదానివలనం (బపంచము 

కుదురదు. పరమార్థము మునిభిపోవును, యశము, కీ రి ప్రతాపము 

మున్న గునవన్ని యు నశించును 47. దానివలన మెరి విడిపోవును. (వీతి 

- .ణించును. అభిమానము వృద్దియగును 48. నేననుభావము (అహం 

భావము నలన వికల్పను తలయెత్తును, కలహా మంకురించును, ఏకత్వ 

(పేమ చెడిపోవును 49. ఈ యహంభావ మెవ్వనికని రుచియింపదు. ఈ 

స్థితిలో నా పరమాత్మున శెటుల రుచించును? కావున అహంకారమును 

బేడి చియుండువాంటే సమాథాని 50. అహూాంభావము నెట్లువిడువవలయునో, 

(బ్రహ్మానుభవము నెట్లు గావింపవలయునో, శాంతినెట్లు బడయవలెనో 

తెలిపెదను 51. వివేకమువలన అవాంభావమును గుర్తించి వదలివేయ 
వలెను. (బవ్మామై (బహ్మానుభ వమును గడింపవలయును, _నిస్పంగుంధైై 

సమాధానమును బడయవలెను $2. అహంభావమును విడిచి సాధనము 

చేయుట యుజింగిన శాంతుండే ధన్యుండు 5కి, “నేను (బహ్మమునై తిని. 

ఇక సాధనము చేయునదెవ్వండు” అను నీ విషయమును గల్పనముగావించు 
కొనుటచేం గల్పనము మజింత వృద్ధియగును కశ, (బహ్మమువిషయమునం 
గల్పనమున కవకాశము లేదు. లోది యక్క-డ నిలిచియుండును. దాని 

నెవ్వండన్వేషించి మాచునో వాణే సాధువు 55. నిర్వికల్బ్పనమును గల్పన 

చేయవలయును. కాసి తాను స్వయముగా గల్పణోడు గాళసాడదు 
(దేనిని గల్పనముజేయుచున్నారమోా దానికంకు మనము వేణు అనుకల్పన 
ముండరాదు 56, కావున నేమియును గాకుండ నుండవలయును. ఇవి 

యన్ని యును (బహ్మావిద్యనుగూర్చిన బంధనములు.  దథుండును సమా 

ధానియు నగువాడుమాతమే యూ యంశమును (గ్రహింపగల్లును ర్7, 

“మనము టేనిని కల్ప్సించుచున్నారమో అదియెయుంటిమి”” అని తెలిసి 

కొనినపిదప ోోకల్పనము” అనువేరునుండి శూన్యులమై మెయుందుము $రి. 

సాధకుండు తన పదవిలో? జలింపక స్లిరముగానుండి సాధనమును, ఉపాయ 

మును సాధింపవలయును. అప్పుడే అలి _ప్రతామార్షము లభించును 59. 

రాజు తన రాచగద్దియమిందనే కకార్చుండియుండును. సమ గ స్మపభుత్వము 

తనంత నదియీ (అధికారకిరణములే ) నడచుచుండును. అటులే మాన 

వండు సాధ్యు(డై_యుండియును సాధనము గావింషవలయును 60, అప్పుడు 
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సాధనము 'దేహమధ్యమునకు వచ్చును. స్వయముగా మనము ఎప్పటికిని 
చేవాముకాము. ఈ (పకారముగా చేసితిమేని క్ర _ర్రలమయ్యును సులభ 

ముగా అక ర్రలము గావచ్చును 61. *మేముదేహులముఅను కల్పనము 
గావింపగల్లినప్పూడే సాధనము తొలంగంగల్టును (చేహాభిమానము లేనిది 
సాధనత్యాగము సాధ్యము గాదు). కావున సాధనత్యాగముచే చేహాభి 

వూానదోష మంటును. మనము స్వభావముగనే చేహాలీతులమైనప్పుడు 

"జేవా మెక్క-డినుండివచ్చినది? 62. దాసిని జేహమనియును. జెప్పజా 
లము; సాధనమనియును జెప్పజాలము. మనము స్వయముగా నిస్పందే 
హులము. చేహాముండీినను నిదియే విచేహాసితి 68. సాధనముచేయ 

కయ్ |బ్రహ్మమునై తినని తలంచినవో నంతమ్మాత్రమున చేహమమత్వము 
తొలంగిపోదు. (బ్రహ్మజ్ఞాన గ్రాహ్యలోక కమువలన (తప్పు భావమువలన=పార 
పాటున) అలసత్వము పృద్ధినొందును 64. పరమార్థలోపమునలన స్వార్థ 

ము వృద్ధిగాంచును. ధ్యానమను మిషతో నిచాశేవి వచ్చి యానరించు 
కొొనును. “ముక్తి క్రిలోపమువలన స్వచ్చంద తాపాపము లభించును 6%. నిరూ 

పణలోపమువలన నిందగల్లును, సంవాదలోపములచే వివాదములు 'పెచ్చ 

రిల్లును. ఉపాధిమిషనే శరీరమునందు అభిమానము ప్రవేశించును 66. 
అటులే (బహ్ములొ కమునలన అలసత పట్టువడును. ఆ సమయమున 

మానవుడు సాధనోన్మాదమునం బడి “మేమి చేయవలయును? అసి 
నుడువును 67. 

శ్లో! కిం కరోమి కఏ గచ్చామి కిం గృష్షోమి త్యజామి కిం | 

ఆత్మనా పూరితం సర్వం మహోకల్పాంబునా యథా ॥ 

అవివేకి అలసత్రకారణమున |బహ్మముయొక్క- పూర్ణ స్థితిని దనసె నిడు 

కొని స్వయముగా దనచేతులతోడనే తనపాదములమిాద్. నొడ్డలిచెబ్బను 
గొట్టకొనుచున్నాండు 68, అటులే ఉపాయమునకు బదులుగా అపాయ 

మును గలుగజేసికొని కూర్చున్నాడు. సత్యమగు హితము నుండి వంచితంం 
డసచున్నండం. మజియు ము _కృత్వమివత' నింకను బద్ధుడై పోవుచున్నా 

శు 69. ఇట్టి యవివేకులు సాధనము చేసినంతన మూ సిద్ధత్వమంతయు. 

గహాలీపోవునన్ తలంతురు. ఈకారణమున సాధనముచేయటయన్న వారికీ 
రుచింపదు 70, మమ్ములనుగూడ జనులు సాధకుని యెక్కడ అనిపోదు 

శాత mr 



రో యను విడియమొక్క-టియే వారిని ఛాధించుచుండును. పాపము 

(బ్రహ్మ, విష్ణు మహేశ్వరాది "దేవతలుగూడ సాధనము జేయుచుండిరను 
సంగతి వారికి 'జెలియనే తెలీయదుగదా! 71. 

ఇక నీ యనిద్యావిషయిక వార్తలను గట్టపెట్టుదము. విద్య 

అభ్యాససారిణి మైయున్నది (ఎంత యభ ఫ్టీసించిన నంత (పా _ప్పించును. 

అభ్యాసమువలన అద్యమగు పూర్ష్మ్యబహ్మాము లభించును 72, ఇది 

యంతయు నాలించి (శోత “ఏయభ్యాసము చేయవలయును? పరమార్థ 

సాధనము లెప్టి??? యని యడిగెను 7లీ. వక్ష యిటులః జెప్పూచున్నా (డు. 

ఓయీ! (ప్రశ్నములకు సమాధానమును ముందుసమాసములో వివరించి 
నాండను, అందే పరమార్థసాధనములనుగూడం ెప్పితిని 74, 

ఎనిమిదవ సమాసము _ శ్రవణమహిమ, 
. పరమార్థమునకు ముఖ్యసమాధానకారణమగు సాధనము (శ్రీవ 

ణము 1. [శ్రవణమువలన భో క్రీలభించును. విర _రీ*ఉత్పన్నమగును. మజియు 
విషయాస క్రీ తెగిపోవును ౨, (శ్రవణమువలనం జి త్రశుద్ధి యగును, బుద్ధి 
దృఢమగును, అభిమానోపాధి తొలంగును కి. (శ్రవణమునలన నిశ్చయము 
కలుగును, మమత్వము తెగిపోన్రును, అంతఃకరణమునందు సమాధానము 
జనించును 4. (శ్రవణమువలన సందేహములు విడిపోవును, శంక లంత 
రించును. సద్గుణములు గలుగును క. శ్రవణమువలన మనోన్మిగహము 
సిద్ధించును. సమాధానము చేకూరును, చేవాబుద్ధితోంసాడిన బంధనములు 
త“లంగును 6. నేను” అనుభావము దూరమగును. సంజీపాము 
దరికిరాదు. బహువిధ విఘ్నములు పటాపంచ లగును 7. కార ర్ట్సి 
యగును. సమాధి యేర్చడును. మరియు, బూర్లమగు పరమశాంతీ మమల 
లభించును ర. సాధుసమాగముము గావించి అధ్యాత్మ (శ్రవణ మొనరించు 
టచే వృత్తి దానియందు లీనమగును 9. _ [శవణమువలనం (బబోఢము 
వృద్ధియగును, ప్రజ్ఞ ప్రబలమగును, విషయపాశములు  తెగిపోవ్రును 10, 
వివేకము వచ్చును. జ్ఞానము వృద్ధినొంది బలము సమకూరును. దాని 
నలన సాధకునకు వస్తుజ్ఞానము కలుగును 11. దుస్సాంగత్యము విడిపోవును, 



(శ్రవణమహీను ol 

కామనాసనలు * 1ణించును. గె ధైర్యము (ప్రకాశించును. నిశ్చృయాత్మిక 

మగు సద్వస్తువు భాసమగును 12. (శ్రవణమువలన సద్బుద్ధి కలుగును, 

పివేక మతిశయించును. మనస్సు భగవంతునియందు నాటుకొనును 18. 

మోవాము నశించును. భవభయము నాశననుగును 14, ఉత్తమగతి 

గలుగును. శాంతి _ లభించును. నివృత్తియు అచలపదమునుం (ఖా ప్ప 

మగును 15, (శ్రవణమునకు సమానమగు ను త్తమసాధన మెద్దియును లేదు, 
దానివలన నన్నియును సమకూరును. భవనది తరించుటకు (శ్రవణము 

నౌకసువూ 16, 

శ్రవణము భజనకుం (ఛ్రారంభము. అన్నివిషయములు (శ్రవణ 
ములును ఆరంభమగుటయుం బూర్లమోటయు గలదు 17. (ప్రవృత్తి 

మార్లముగాని _ నివృ త్తిమార్షముగాని [శ్రవణము లేకున్న (బొ ప్పింపదు, 
ఈ సంగతి (బత్యవముగా నందజు నెటింగినబే 18, “విననియెడల నెటుక' 
గలుగదు అను నీయంశముగూడ  నెల్లరకును జక్కలయం దలిసియే 

యున్నవి. కావున (శ్రవణమె సాధకునకు ముఖ్య(ప్రయత్న ము 19. ఎప్పు 

డును వినియుండని నిషయము హృదయమునకు నిశ్చయముగా చెన్న టికిని 

బోధగాదు. కావున [శవామునకు సమానమగు సాధన మింకొకటి 

యొక్కడను లేదు. దీనిని విడిచిపె ట్రినమెడల 'నేపనియు జరుగజాలదు 2021. 

సూర్యు. డదృళ్యుండుగా నున్న పూ డంధకార మన్ని స్థంములందును 

వ్యాపించును. (శ్రవణము లేనియెడల నిటులే యజ్ఞానము గలుగును 22, 
ననపిధభ క్రి చతుర్విధ ముక్తి క్తి సవాజస్థితి మున్న గువాసియందు జ్ఞానము 

(శ్రవణము లేకున్నచో గలుగజాలదు శీలి, విధియు_క్షమగు షట్కార్మా 
చరణము, పురశ్చరణము, ఉపాసనము చేయవలసిన ః ఏధము శ్రవణము 

"లేకున్న చో ద్యోతకముగాదు 24, నానావిధములగు [వతముల్కు దాన 

ములు తేపస్ఫు, సాధనములు, యోగములు, తీర్థాటనము (శ్రవణము 
'లేకున్న-వో నెజుంగంబడవు 25. అనేక విధములుగో నున్న నిద్యలు, విండ్ 

జ్ఞానము బహూపిధ త _త్వశోధనము, నానాకళలు, (బహ్మాజ్ఞునము (శ్రవ 

ణములేకున్న సమకూరోనేరవు 26. అనంతములగు వనస్పతు.. లొక్క_ జల 
ముతోడనే వృద్ధియగుచున్న వి, సంపూర్ణ జీవ సమూహము ఒక 

పృథివి ఒక సూర్యుడు ఒకవాయున్రమై నాధారపడియున్నవి, సమ 
be 
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జీవులకుం జుట్టుప్రక-ల నాకాశమొక్క-టియే యావరించుకొని యున్నది. 
సంపూర్షజీవాత్మ లొక గాపర్యబహ్మామునందే నివసించుచున్నవి. అటులె 

(పాణిమాతులందణకును (శ్రవణము ముఖ్యనాధనము. అదియే సమస్త 

(పాణులకుం దరింపందగిన యవలంబనము 27-80.  భూమండలమునణగల 

మతములకును భావలకును చేశములకును "అక్క ్యయేలేదు. వానికన్నింటి 
కీని (శ్రవణము విడిచినవో నింక రెండవసాధనమే లేదు కి1. |[శ్రవణ్శమువలన 

మానవున కుపరతి (నిలుకడ) గలుగును. జనులు బద్దదశనుండి ముముతు 
లయెదరు. మజియు ముముతుదళనుండి సాధకులై మిగుల నియమ 

ముతో సాధనము జేయుదురు శివి, శ్రవణమునలన బ బేధము (జ్ఞానము 
(ప్రాప్తమగును, చాలును. ఇక గావలసినదేమున్నది? అట్టి సాధకులే 

సిద్ధులెపోవుదురు తలి, [శవణమువలనం గలుగు తాత్కాలిక “సుగుణము 

వినుము. మహాదుష్టులు, చండాలురు (హి ంసకుల్ఫు సైతము పుణ్య 

నీలు రగుదురు శి4 దుర్చుద్ధియు దురాత్ముండగువాయగూడ (శ్రవణ 
యోగ మువలనం బుణ్యాత్ముయగను. (శ్రవణమహిమ అగాధ మైనది. దాని 

మహా _త్త్వము వర్ణి ౦పజాలను తిర. పుణ్య తీర్థముల [వతముల ఫలములు 

ముందుముందు లభించునని చెప్పుదురు. కాని గ్రేవణస్థిలి యట్టిది కాదు. 

దాని ఫలమంతయును దత్కా-లముననే (అప్పుడే) లభించును కి6. రోగ 

ముల్కు వ్యాధులు బెవషధములవలన నప్పటి కప్పుడే నశించును. అటులే 
(శ్రవణమువలన నంతఃకరణముగూడ శీ(భుముగాం బరిశుద్దమగును 87. 
వినినవిషయ ము అర్థయు_క్షముగా నెప్పుడు తెలియునో యప్పుడు మాన 
వునకుం దనంతేన భాగ్యశ్రీ సమకూరును. మజియు ముఖ్యపరమాత్మ 
స్వానుభవములోని కే తెంచును 86. 

ఇది మననఫలము.  [శవణసమయమున అర్థము (గ్రహించుట 
యందు హృదయము లగ్నము కావలయును, తత్ శణమే నిదిధాంస 

మేర్చడును, ఆ పిమ్మట పరమశాంతి లభించును 89, చెప్పెడిదానికంత 

కును అర్థముకూడం చెలియునపుడే సమాధానము లభించును. అప్పుడే 

సంచేవాములు తొలంగిపోనును 40. ఈ సందేహామే జన్మమునకు మూ 

లము. (శ్రేవణమునలన నిది సమూలముగ నష్టమైపోవును, తరువాత సుల 
భముగా సత్యసమాధానము (పరమ శాంత్సి లభించును 41, (శ్రవణమనన 
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ములను గాపింపనివానికి సమాధాన మెట్లు (ప్రా_ప్తింపగోలదు? వాని పాద 

ములకు ము _కృత్వాభిమాన శృంఖలములు గాఢముగం దగుల్కొని 

యుంజ్లును 42. ముముత్రు, సాధకుండు, సిద్ధుడు మున్నగువా రెవరై_ నను 

(శవ౯౩ము గావింపవలయును, శవణము గావింపలేని నారలందటును 

అవ్య వస్థితు లగుదురు. ఏలయన (శ్రవణ మననములవలనం జి త్తవృ త్తి 
శుద్ధువుగును 48. నిత్యనియమముగా (శ్రవణసాధనము జరుగని తావున 
నొక శతణవ్యూాతమేని సాధకు లుండంహాడదు 44, (శ్రవణసాధనమును 

గావంపనివాడు పరమార్లము నెన్న టికిని బడయంయాలడు, (శవణసాధ 

నము లేనియెడల మానవుడు పూర్వజన్మమున జేసినసత్క-ర్మములన్నియు 
వ్యర్గయగును శక, కావున (శ్రవణము జేయనలయును, ఈ సాధనమునందు 

హా౭కయముంచవలయును.  మజియు నిత్యనియమములను చాలనము 
జేయుచు సంసారసాగరమునుండి చాటిపోవలయును శీ$. మనము ఆశలి 

యగసనప్పుడెల్ల ఒకేవిధమిస నన్నమున్కు ఒశేవిధమగు జలమును చేప 
'తేపకుం గై కొనుచున్నారము.. అటులే (శ్రవణమును మననమునుకూడం 
చేప తేపకుం గావించుచుండవలయును క, సోమరితేనముచే (శ్రవణమునెడ 
ననాజరము జూపువూననవుండు స్వహితమునకు పోని గాఏించుకొన్నవాం 

డగును 48, సోమరితనము నభివృద్దిగావించుకొనుటయన్న పరమార్థమును 
భగము గావించుటయని [గ్రహింపనగును. ఈ హేతువువలన నిరంతరము 
(శవ౯ాము గావింపవలెను 49.రాబోవు సమాసమునందు [శ్రవణమునకులల 

నియమములను, (శ్రవణయోగ్య (గ్రంథములనుగూర్చి తేలుపుదును 50. 

x 

తొమ్మిదవ సమాసము -- (్రవణనిశ్న్చయము. 
(శ్రవణము నేవిధముగా: జేయవలయునో వివరించెదను.శ్రోతల *౦ ౪! 

సావాభానమలితో నాలకింపుండు 1. ఒకానొకని వక్షృత్వము వినుటవలన 
నంతకుమున్ను కొంచెముగనో గొప్పగనో లభించిన శాంతి ఆకస్మికముగా 
ఇం?గమగును. మజియు నిశ్చయముగూడ విడిపోవును 2. ఇట్టి మాయి 

కవ, నిశ్చ్వయళూన్యము నగు వ_క్షృత్వమును అవశ్యముగా ద్యజింపవల 

యును కి. ఒకగంథము విన్న విమ్మట కొంచెమెద్దిమో నిశ్చయము (పా _ప్టిం 
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చెను. తరువాత వినిన రెండవ(గంథమువలన ఆనిశ్చయ ముగిరిపోయినది, 

ఇటులేజరుగుచున్న యెడల (బతికినంతకాలము సంశయము వృద్ధియగుచునే 

యుండును 4-5. కావున సంశయవిచ్చేదకములు, శంకానివృ త్తీకారకములు, 

అదై_(తబోధకములు, పరమార్గప్రదములు నగు (గంథమునే (శ్రవణము 

గావింపవలయును 6. సంసారమునం దాస_క్లిని దొలగించుక్ నినయాూతండు 

మోతసాధనముల నొనరించునాతండు అడై్వైతశాస్త్రమునందు వివేకము 

గడింపవలయును 7, అ్నజ్వెత్మపియుండగు |శ్రోతకు దై ్వతనిరూపణమును 

నినిపించినయెడల వానిచి త్రము తీబమగును 8. అట్టుగాక మనోఖ "ఎ *ను 

సారముగా నిరూపణము గావించినయెడల (శ్రోత కత్యానందము గలు 

గును. అన్యమార్గ్లము లవలంబించినయెడల (శ్రోత హృదయము ముకోళించి 

పోవును 9. ఎవ్వని శెవ్వని కెయ్యెది యుపాసనమొ తొలుత నెణింగి తదను 

కరాలముగా నిరూపణము గావించినయెడల వానికి. |బ్రీతికలుగును. దీనికి 

(బతికూలములుగానుండు అన్యనిరూపణములు శ్రోతకుం _బశ_స్తములుగాం 

దోంచవు 10. నీరు పల్లమునకుం దనంతనపోవునట్లు |పీతిగూడ హృదయము. 

నుండి యనాయాసముగా( దనకు (బియకరములగు విషయములవై పునకు 

నడచిపోనును, ఇది |ప్రీతిలకుణము 11. సారాసార నిచారముగల (గ్రంథ 

ములే ఆత్మజ్ఞానముగల పురుషునకు రుచికరములగును, వ్రతరవిషయములు 

గల (గంథములు వానికి రుచింపవు 12, భగవతియగు పార్వతిని కుల 

'దేవతగాం గొలుచువానికి సప్తతి (దుర్గాస్తోత్మ గంథమె) కావలయును, 
అన్యదేవతా స్తుతి (గ్రంథము లతనికి సర్వవిధముల నిరుపయోగములుగా 
నుండును 18. అనంత్మవతముజేయువానికి (సకామపురుషునకు భగవద్దీత 
(నిష్కా-మగ్రంథముత్ం బనియుండదు. అటులే సాధువులకు సన్యాసులకు 

ఫలాశానిరాపణగంథములు రుచింపన్ర 14. వీరకంకణమును ముక్కు-నకుం 

దగిలించుకొన్న యెడల నెంత శోభాకరముగానుండును! ఏది యెచ్చట 
ధరించుటకొజుకు. దొలుత నుద్దేశించి చేయంబడెనో దాని నచ్చటనే ధరింప 

వలయును. అన్యస్థానములయందవి పూర్తిగా నిరుపయోగములు 15, 
ఏ తిర్ధమాహాత్మ్య మాతీర్థమునందే వినిపించినమెడల మహత్వముండును. 
అన్యస్థలములయం దా(గంథమును పఠించినవో నేమియు ఫలముండదు 16, 

దృష్టాంతమును నినుండు, కాలీ. షత్రమహిమును ద్వారకలోన్కు ద్వారకా = 
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శే గనుహిను గాట్ల, లో సునయన, ఇ ము హిిను ల ey 

మున యును | శినపో న యఘు +) ముగా నుుడను 17, నః లే 

నునం 1౫ అనను అస్తళన మం బాగుండును. Ea దృబ్లుంతము లనేగము 

క్ గును మును, కాను y we QA Ne సుయ గానంయును. 18. ఈగల 

ముకు థూతేస సారం గటు రన్న గీతం ని ముందు కోండ ళాళ్ళ 

ముచ్చట, సరన మంకు నుశాగర 91 ములు రుింనన్ల 19. "నీద 

శత! DECC శు Pom, ॥ స్పృవాని (సన్యాసి ముందు 

సనత్, స్థానము (యు స npr bre ఫొ పము REC ఫోం గ సలలను 4 20, 

(గన He Mar నాట్యము, MT నిగూపణముసనంథు రాస ద్క 

ఇనా సమయమును. లము 111/1 సరుసరెరాగయులగును, అటులీ 

ఆర్యా నియనంటు... శృంగారం గయ. లుుచినమడట నాళనికీ సమా 

నానము గ All, Dw నీద స్ట్గ నుల నొనించు 

ఎయు, గమ తయ నబ్బగాను కనతో సన్యాసి” ఆచ్చిస్ల చంజాలి 

వితము గాంచి. మన్నిక సోను వట గిర్మన్యిభను. న రణ 

శు నములు భూ ran 0 రా గ యాస ము గిివించినవనో 

వారల యుతుగరు యులు. తప్పు భాగమున కును వి ఉటుటీ వర 

ఇయు పురుషు ము ఆత్త: యు టీ మాను bd 

నలనగు"డ స సముడు గలుగ ద నీర గల సీ సమతంు నాలింతగము, 

సహితము. నష ను వ్రనిళానన్హంయును సీరంగరయు. అత్త (ర గంథ 

సారము... 'చేయుచుందనలయును 26. అగ్ని న కోచి. ములో 

ene Mo: సిచార చుల్ల ఫు ె ననంననటిను, మణీయు సీ గాంతస్థలను 

నను శుద్ద మగు సరూ. చాహిపనతిను 27, అన్ని సధ్ముల 

నాటో మిది శ చిన వో Cerwin BU UUIL ఖో. సబాననుగు 

(గయ 'తెర్టయును ఏమ? (స్ 1 (ఏ గుముగును, సరన సూ్య్థరుగు 

ఫురుషునంు ౧|| పగగంథములు ధనా రయుయి  దరిందమటకు సగ 

నయం వని బతర్మ ఫాపుంచ్ సంబంధయులగు సోస్వనో ద (గంధములు, 

ననరసంయు కృిషగు ౫ “వ్గములు మున్న గున పరమా. యు స్నేండగు పురు 

మున కోన లిన HW క నన కులు గాను 41), నరమాగ్థిమును నృద్దిజీయు 

Rit స సుసులప్ట్ట' బ్యూట వము గలిగి! చసునసియు, న! 
+ శ 1 
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యందును సాధనములయందును ' ఆసక్తీ కలుగంజేయునవియు సత్యమగు 
ను త్తమ్మగంథములు 80. ఆలకించినంతేన గరువమును దొలంగించునదియు, 

(భ్రాంతిని నశింపణజేయునదియుు మనస్సును భగవంతునియందు లగ్నము 
గావించునదియు సత్యమగు ను త్తమగంథము క1. మనస్సునకు నిలుకడ 

గలుగంేయునదియు,' అవగుణములను దూరము గావించునదియు అధో 
గతిని దొలంగించునదియు ను త్తమ్మగంథమని చెప్పంబడును 82, వినినంతన 

హృదయమునకు థె శే ర్యముగూర్చునదియు, పరోపకారమును బోధించు 

నదియు, విషయవాసనల నష్టము గావించునదియు, జ్ఞానమును మోతు 

మును పవిత్రతను సమకూర్చునదియు ను_త్తమ్మగంథ మనంబడును. 
నానావిధములగు [వతాదివిధానములు వానిఫల్మశుతులు చెలుపుగంథము 

లనేకము లుండవచ్చును. కాని దేనివలన విర_క్తియు భ_క్రియు గలుగదో 
యది [గంథమేగాను లికి8ి5. ఫల్మశుతియందు మోతుపా ప్పి చెప్పబడని 

పుస్తుకము దురాశా[గంథము. దానిని వినుటవలనను జదువుటనలనను 

దురాశ మిగుల వృద్ధినొందును, వా_స్తవమున కట్టి పు_స్తోమును పు_స్హక 
మనిగూడం జెప్పరాదు ల6, ఇట్టి గ్రంథములు చదువుటవలనను వినుట 
వలనను మోహా ముప్పళలిల్టును, వివేకము దూరముగాం బలాయనవుగును. 

దురాశాభూాతము లానేశించును, చివర కథధోగతి సిద్ధించును 57. కామ్య 

(గ్రంథములను విని ఫల(శ్లులిని మనస్సునం దుంచుకొని ముందుజన్నమున 

నీఫలములను బడయలల్లుదునని తలంచువానికి జన్మరూపమగు అధోగతి 

తప్పక ప్రాప్తించును శిరి. అనేక పశీజాతములు ఫలములను దిని తృ ప్రీ 
నొందుచున్నవి. కాని చకోరములు తేమ పృాదయములందు(. జం(ద 

కిరణాములనుండి (స్రవించు నమృతమునే గోరుచున్నవి 89, అటులే 
అన్యపనీజాతములు ఫలములంగోరునట్టు సంసారులగు మానవులు సంసార 
మునే గోరుచున్నారు. కాని భగవదంశగలవారలు చకోరము లమృత 

మును గోరునటుల భగవంతునే గోఠుదురు 40. 

జ్ఞానికి జ్ఞానము, భజనపరునకు భజనము, సాధకునకు ఇచ్చాను 

సారముగు సాధనము గావలయును 41, పరమౌర్థియగువానికి. బర 

మార్గము, స్వార్గతత్సరునకు స్వార్థము, కృపణునకు ధనము, యోగులకు 

యోగము, భపురుషులకు భోగము, రోగులకు రోగనివారణము 



(శ్రవణనికా స యుపి ల్లీ i 

జేయు నాహభము, కనులకు? గావ్య|ప్రబంభములు, తార్కికులకు దర్భ 
వాదము, ఛావికులకు సంవాదము, పండితులకు 'బాండిత్యము, విద్వాం . 

సులకు అభ్నయనను, కళావిదులకకు నానావిధములగు కళలు 
రుచించాును 4లీ_45. హారిదాసులకు వారికీ ర్సనమ్సు శుచిపరునకు స్నాన 
సంథ్వార్హి ద్య నుష్టానములు,' కర్ణనిస్టునకు విధినిధానములు [ప్రియము గలుగ 
'జేయునను 46. (చేమదూర్తికి గరుణము, విచకుణునకు దకుత్వము, 
చతుధయనుమ్యునకుం జాతుర్యము నుత్సాహాకరములు 47. భక్తుడు 
భ్యానయున డకుళ్సావాపడును, సంగీతవిదుడు 'తాల్క తాన మాన్య 

మూూర్భనలను బరిశీలించును 48. యోగాభ్యాసి పిండజ్ఞానమును, తే_త్హ్య 

షణం త _త్లేషజ్ఞానమును, నాటికాపరిచితుండు మాక్రౌజ్ఞునమును జూచు 

చుండును 49. కాముకుడు కొక్కో-కశాస్త్రుమును చేటకీచేటక మంత్ర 
ములను యాంతికుడు నానావిధయంత్రములను విదూషకుడు. వినోద 
భామ౯లంమును, ఉన్నత్తుండు నానానిధచేష్టలను, 'తొోమసుండు గర్వాంధత్వ 

మును నాదరపూర్వకముగాం జూచును 50-51. మూర్చుండు అంతరంగశుద్ధి 

"లేని ప పై మాటలను (జేమించును, నిందకండు దోషమునకుం బొంచి 

యుండును. పాపాత్ముండు పాపబుద్ధిని బట్టుకొని యుండును 52, ఒకనికి 

రసవంతముగు భో క్రీ రుచించును. ఒకనికి వ్యర్గవి స్తరమగు భ_క్రినచ్చును, 

ఒకనికి గేవల మాయికమగు భ_క్థియే హీతమగును 58. అగమశా(్త్ర 

జుం ఆగమమును శూరుయతు సంగరమును, ధార్మికుడు నానావిధ 

భర యులను, ము_క్తపురుషుడు మోహోొనందమును, సర్వజ్ఞుడు సమస్త 

రోళలూ/ను (్ఞోమించును, జో ితిమ్మూడు వీింగళ (పవీ.విశేషము) నుజూచి 

భహియ్యద్వర్హనము గావించును 54.5. ఈ విధముగా ెంతేదనుక 

అకి--౦చి చెప్పుదును. జనులు తమ తేమ చి_త్తవృత్తుల కనుకూలములగు 

ననేక (గంథములను నిరంతరము జదువుచుందురు. _వినుచుందురు 56, 

చనివలనం బరలోకము లభింపదో దానిని [శవణమని 'చెప్పయగూాడదు, 

(ఆత్మృజ్ఞానప్రదము _ గానిదానిని మనస్సంలోోషకరమనియే _ చెప్పవల 
యును 57. మిఠాయికంరటు మధురనస్తువు లేదు. ముఖమునకు మున్కు- 

“త్రీకున్న చో. జక్క-దనమే "లేదు, జ్ఞానము లేకున్న నిమాపణమున"కీ తావ్ర 

లేదం కరి: ఇత నీ విషయము నింతతో ముగింతము. ఇప్పటికి (గ్రంథ 

. 
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వి సరమెనది. పరమారములు వినవలయును. పరవమార్ష గంథములుదక్క- 
ర్ దా థి థి 

మిగిలినవన్ని యు. వ్యర్గగాథలు 59. _ నిత్యానిత్యవిచారము, సారాసార 

వివేకము చెప్పబడిన (గంథములు వినుటవలననే మోకుము లభించును 60, 

పదియవ సమాసము _ - వన్ముకుని దేహాంతరము. 

వాయవలన సత్యము విథ్యగా గోచరించును, మిథ్య సత్యము 

వలె దోంచును. దానిలీల యిట్టిది 1. సత్యమును నిశ్చయముగావించుట 

కనేక (గంథనిరూపణములు గావింపంబడెను. _ఎంతపనిచేసినను అసత్య 

(ప్రాబల్యముమా(త్ర మంతేరింపకున్నది 2. అసత్యము మానవవాదయము 

నందు బాగుగా వాదుకొన్నది. దాని నెవరుపదేశింపక పోయినను 

మానవహృదయమునందది దృఢముగా. దనంతన నాటుకొనియున్నది. 

అందువలన సత్యమెద్దియో దాని జాడపొడ లెట్టులుండునో మనుజునకుం 

డెలియకున్నది కి. వేదములు, శస్త్రములు పురాణములు సత్యమును 

గూర్చిన నిశ్చయమును 'దెలుపుచున్నవి. ఐనను సత్యస్వరూపము మనస్సు 

నకు గోచరింపకయున్నది 4. చూడుండు: ప్రత్యతముగాం గనులయెదుటం 
జూచుచుండంగనే శాశ్గతముగానున్న సత్యము మరుగుపడుచున్న ది. 

నమజీయు నశ్వరమగు మిథ్య సత్యమగుచున్నది 5. ఈ మాయాలీల 
యంతయు సాధుసమాగమ మొనరించి ఆత్మనిరాషణము గావించినపిమ్మట 

తత్ తణమె 'తెలియవచ్చును $6, 

“నేను” అనుదాని జాడను గనుగొన్న వీమ్మట బరమార్గమును 

గురుతించుట తెలియంగలదని వెనుకంజెప్పియుంటిని 7, పరమార్థజ్ఞానము 

వలన సమాధానము లభించును. చిత్తము చై తన్యమునందు లీనమగును, 
పిమ్మట ఆ ముఖ్యవస్తువు (పర్యబహ్మము) నేనేయని విశదమగును రి, ఇంత 
దనుక డెలిసినపిమ్మట జ్ఞానియగువాండు (ప్రారక్టాధీనుండై. 'చేహామును 
విడిచివేయును. సద్బోధమువలన నాతని సందియములన్ని యు విడిపోవును, 
అంతియగాక ఈ కశేబరము మిథ్య. ఇప్పుడే నశీంపనిమ్ము లేక యుండిన 

నుండనిమ్ము?] అని నిశ్చయించుకొనును 9, చేవాముయొక్క-- మిథ్యా 

జు ఇ జా ఇ 



వన్మూకు ని పోంతరము 2 రీ 

పప్మితజేహాముల కెచట నంతముగలిగినను సరియే. అదియే పుణ్యభూమి 
యగును 10. సాధువుల సంయోగముచేం తీర్థములుకూడం  బప్మిత్రము 
లగుచున్నవి. సాధుసంసర్లముననే పుణ్యత్నేత్రముల మహిమ యినుమడిం 
చును, సాధువులు వసింపనికీర్ణములను బుణ్యతీర్థములనందగదు 11. వేని 
యొకానొక్ష పుణ్యనదీతీరమున శరీరము దొరగుట మంచిదను విచారము 
అజ్ఞానులకొటు కేర్ష ఏడినది.. సాధువులు మెనుదొరంగుటకుం బుణ్యనదీతీర్ణము 

లతోం బనిలేదు. వలయన, వారలు. నిత్యము కులు 12. ఉత్తరాయణము 

నందు మరణించుట పుణ్యమనియు దవ్నీశాయనమున మరణించుట 
యధమమనియు జనులు సంశయాకులు లై. పలుకుచుందురు. కాని సాధువు 

లట్టిసంచేహములకు లోనుగారు 18. శుక్లపతుములో ఉత్తరాయణము 
నందు ఇంటిలో దీపమున్నప్పూుడు పగటివేళ అంత్యమున భగవన్నామ 

స్మరణ మునరించుచు మరణించినమెడల ౫ ఎ్రాస్థునకు మోతము లభిం 

చును 14. కాని యోగికిట్టి నియవముములతోం బనిలేదు. వలయన్క 

యోగి జీఏించియుండగ(నే పాపపుణ్యములకుం దిలాంజలియొసంగి జీవ 

న్ను కు డయ్యెనుగదా 15. 

మంచిదశలో మరణించినవానిని సుఖముగా మరణించినవానినిజూచి 

అజ్ఞ్వానులగు మానవులు ““ఈత(శు భగవంతునిసన్ని ధికి. జేరణలండు” అని 

నుడువుచుందురు 16. కాని వీరల యభిప్రాయము మిగుల విపరీత మైనది. 
““అంత్యమున భో గవానుండు లభించు ననుక ల్పనము వ్యరముగా౭గల్సించు 

కొని పిరలు స్వయముగా దమకుందామే హోని కలుగం. సికొనుచున్నారు. 

17. జీవితమునందెన్నండును బరమాత్ముని భజనము జేయక వ్యర్థముగ 

నాయువు కోల్చోయినవాండ్రకు అంత్యమున భగవత్సన్నిధి యెట్లు 
లభించును ? థాన్యపుగింజను నాటకపోయినవో నెటులంకురించును ? 18, 

జన్మాంతముదనుక నీశ్వరభజనము గావించినవానికే ముక్తి లభించును, 

వ్యాపొరమును చేసిననేగదా లాభము గలుగును? 19, ““ఈయని వానికి 

[ శో అంత్యకాలే చ మామేప స్మర కా ముక్వా శ్రశేబరమ్ | న 

యః [ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నా సర సంశయః | 

ఆగ్ని ర్హ్యోతిరహం శుర్షః పాణ్య్మోసా రయ్ తృరాయణం | 

తత (వయాతా గచ్చంతి (బవ్మా (బహ్మవిదో జనాః ॥ 

19 
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దొరుకదు. నాటినగాని మొలువదు”” అను సామత లోకులందటు చెణింగి 

యేయున్నారు 20. స్వామిద్రోహియగు మనుజుడు నెలదినములును బని 

బాటలు చేయక మాసాంతమున జీతమునిమ్ముని యడుగుట యొట్టుండునో 

(బతికీయున్న ంతేడనుక నిశ్వరుని భజింపకయే అంత్య కాలమునందు మోతే 

మునుగోరుట యట్లుండును 21. (బతికీయున్నప్పుడు భగవంతుని భక్రి 

శ్రద్ధలతో భజింపనిమానవునకు మరణించినపిమ్మట మోక మెటుల లభిం 
పగలదు ? ఇంతయేల,  ఎవండెటులం (బవ _ర్దించునో వానికట్లు ఫలము 

సిద్దించును 22, కావున జన్నమున్నంతవజుకు భగవంతుని భోజింపవల 

యును, లేకున్న -చో నంత్యమున ముక్త్ లభింపంజాలదు. ఎంతమంచిదశలో 

మరణించిననేమి? భో_క్తీలేకున్న చో వానికి దప్పక యధోగతి (ప్రా ప్టిం 
చును 2కి. అందువలననే సాధుజనులు ధన్యులని చెప్పుదురు. వారలు 

జీవించియుండలణగనే తమ జీవితమును సార్థక మునరించుకొొందురు 24, 

ఇట్టి జీవన్ము క్తులగు జ్ఞానులకు శరీరపాతము అరణ్యములోనై_ నను 

లేక శ్మళానములోనై నను నొకటియే. వారలు సర్వ కాలములందును 

ధన్యులు 25. సాధుపురుముని ేహూ మొకవేళ సంస్కారరహితముగాం 

బడియున్నను దానిని శునకాదులు తినివేసినను (ప్రజలకు మందబుద్ధి 
కారణమున నది బాగుగా నున్నట్లు తోంచదు 26. ఆ జనులు తజచుగా 
“ఈ దేహమున కంత్యకియలు చాగుగాజరుగలేదు”” అను మాటనే 
తలంచుకొని మిక్కి-లి దుఃఖపడుదురు, కాని సాపము! వారలు దుఃఖపడక 

'యేమిచేయుదురు? మర్మము నెరుంగరుగడా 27. ఎవండం వా స్తవమునకో 
జన్మింపలేదో వానికి మరణ మెక్క-డినుండివచ్చును? ఆతడు వివేకబలము 

“వలన స్వయముగా జననమరణములను నులిమివై చెను 28, స్వరూవాను 

.సంధానకారణమున వానిని మాయ యంటుకొనజాలదు, (బహ విమ 

మహేశ్వరాదులుగూడ వానిగతి నెటుంగజూలరు ౨9, ఆతండు జీవించి 

యుండి మర ణించియున్నా (డు. అంతియగాదు మత్య్యువునుకూడం జంపీ 

జీవించుచున్నాండు, వివేకబలమువలన నాతనికిం బూర్యజన్న మృత్యులను 
గూర్చి జ్ఞాపకమేలేదు 80. బయటికాతండు ఒకమానవునివలెం గనివించు 
చున్నను నిశ్చయమునకు మానవత్వమున కతీతుండుగనున్నాండు, జనులతో 
నాతండు గలసిమెలసియున్నటుల భాసించునుగాని వా స్త్రవమునకు అలిప్పుం 



'జీనన్ము కుని చేహాంఠరము Q: 

డుగనే యున్నాడు, వేయేల, ఆ పరిశుద్ధపదార్గమునందు దృశ్య పదార్థ ముల 

స్పర్శ్మయేలేదు 81. ఇట్టి సాధుజనులను సేవించుటవలన మానవులు ముకు 

లగుచున్నారు లిబి, 

సద్దురు కృపాప్మాతుండగు సాధకుడు ఒకసారి గావించిన వివేచనము 

మజలమజులం బలుమాబు చేయవలెను, అట్టు చేయుటవలన అధ్యాత్మ 

నిరూపణమునందు బుద్ధి గాఢముగాం (బవిష్టమగును కిక, ఇంక నంత్య 

మున సాధకుల కొకమాటః జెప్పవలసియున్నది. ఏమన, శుద్ధమగు నడత 
నిరూపణమువలన మోకుయాడ సాధుప్రురుషులకం గల్లీన సమాధానమే 

కల్లును 84. సాధుపురువుల శరణములోని' కరుగువాండు సాధుపురుషుం 

డగును, మజియు నాతండు తన కృసారసముచే మానవసముదాయమును 

కరూడం దరింపంజేయును లిక్, సాధుజనులమహిమ మిగుల విచ్శితతరమైనది. 
సాధు సొంగత్యమువలన జ్ఞాన్నపాప్రీయగును. సత్సంగముతో సమానమగు 
'రెండవసాధన మెద్దియునులేదు 86, గురుసేనవలనను అధ్యాత్మ నిరూపణ 

మును మననముజేయుటవలనను మానవుని యాచరణము తప్పక పరిశుద్ద 
మగును. మజియు నంత్యమునం దప్పక మోతము లభించును కి?, 

సద్దురుని సేవయే పరమార్థమునకు జన్మస్థానము. సడ్డురు శేవవలన 
తనంతటనే సమాధానము లభించును 88. ఈ శరీరము ఏదినముననో నాశన 

మొందితీరును. కావున నంతేదనుక జనమును, సఫలము గావింపవలయును. 

భజనభావముతో సద్దురుని చిత్తమును దనయెడం (బసన్న ముగావించుకొన 

వలయును లీ9. తల్లీ నాన్మాప్రయత్నేముల నొనరించి తన కుమారుని 

బోసించునటుల సద్దురుడుకూడ శరణాగతులగూర్చి చింతనము జేయు 

చుండును. ఇట్టి దాత సద్దురుం డొక్క-రుండే 40. కావున సద్దురుసేవ 

లభించినవాంటే పరమధన్యుండు. సద్దురుసేవను విడిచినవో. బరమ'శొంతిని 

బొందుటకిశ నన్యమగు నుపాయ మెద్దియును లేదు 41_42. ఈవిషయము 

నందు విశ్వాసము లేనివారలు గ్ఫురుగీతల్లు , చద్దువనగ్గును శకి, దానిలో 
మహాదేవుడు పార్వతీదేవికి సద్దురునిమహిమనుం జక్క-ంగా వర్షించి 'చెప్పి 
యున్నాండు, కావున సద్దురుచరణ'సేనను ముముత్షువులు సద్భావముతో6 
'జేయవలయును 44. ఈ [గంథమునందుం జెప్పంబడిన వివేకమును మననము 
చేయువాని! సక్యజ్ఞానమునుకూర్చి నిశ్చయ భావ 'మేర్చడును 45, అదై (త 
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నిరూపణము గావనింపంబడిన |గంథమును (బాకృతమని (సంస్కృత (గ ంథము 

గాదు. దేశభాపాగంథమన్సి యువేశీంప(దగదు. అర్థదృష్టితో నా్యగంథ 

మును సత్యమగు వేదాంత గంథమనియే (గహింపవలయును 46. (పాక లే 

భాషవలన వేదాంతము విశదమగును, సంపూర్ణ శాస్ర్రుములలోని విషయ 

ములు (పాకృత్మగంథములలో చేశభాషలలో లభింపలగలవు. వానీని 

జదువుటవలన హృదయము పరమశాంతము నొందును 47. జ్జునో 

పాయము చెప్పబడిన [గంధమును (బాకృతభ "ఎ్యైగంథమని నిరసింస 

రాదు. కాని మూద్ధల కీయంశము తెలియదు. అల్లపురుచిని కోతి 

ఏమి (గ్రహింపంగలదు? 48, 

ఎవని శెంతయధికారముగలదో అంతవజకే వాడు (గ్రంథము 

లందలిసారము (గ్రహించును. ము_క్రేములు న_త్తగుల్లలు నిర్మించిన 

చిప్పలలో నున్నవి. అంతమా(త్రమున ము శ్తెముల నెవ్వంజేని త్మద్రవస్తువని 

నుడువగలండా? నుడువలేండు (అటులే |ప్రాకతభాషయందు నుడువంబడిన 

'వేదాంతవిషయములనుగూడ నెవరేనికు దములుగా భావింపంహాడదు)49. 

"దేనినిగూర్చి (శ్రుతులు గనేతినేతి” అని నుడువుచున్నవో యట్టి విషయము 

నందు భాహామహా_ళ్స్యేమేవియునుం.  దోడ్సడ(జాలదు. పర్బబవ్మాము 

వా స్తవమునకు అద్యంతరహితమును అనిర్యాచ్వ్యమునై యున్నది 50. 

ఏడవదశకము సమాప్తము. 
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మొదటి సమానము  పంమాడ. నిశ్చయము, 

శోతణంారా! ఇల సానధానమననస్య్యంల్టో శు స్ట్టుననిరూప పణమును 

గూర్చి ష్ స్ప బోనునన worm 1న నానిని ఖు షసీలను బరికోధించి 

భానము (౧ హీంసనణయు నగరీ మని 412 గాలము వాలదు, పకి 

నీళ్ల వాసినన్న/)ని డం లిననయుడట అంత 6 రభ యునందు సంశయన్యథ 

నృగ్గియగుచునే యుంణును ఏ (సస చములో బుణఖన్ధదొ: ముగ ములగు 

ర నయు లశయులు గలను. సాసిభోం గొన్ని సుమముటు, కొన్న 

దుగ్గముఘుణు, గన్ని నుష్కురములుగొ. నున్నవి ర. ఈ ఇ శ్రష్ఞాగయుల 

ననన రను తరగ సే వలాలయ'? ఒకనేళ నీనినన్ని ఎటిని 'నీసింపనలయు 

ననుకొన్న-చో. అయుసూ-ఎముకూడం.. జూబదు 4, ఉహబసిధములగు 

జపము, తేనము దినము, భోగము మున్నగు సొధనములన్ని యు 

సీనబలయు ఆపర్ మాన్యు ) సట భుూూనన్రుణు  గొవిచుచున్నారు స్స 

"జీవాధిబీవుండగు. సర సూర్యని ఛొంచుటకు సను స్ట యత్ని ములు గానింప 

వలయు ననునంశము సర్వననసమ లే ఘు 6. సరః వరా ను జొందుట 

నానాభమూాగ్లముల్ను బన ఎసిఫముతములు ఇయాలుదీడిను,.. కాని యా 

భగ నానిని స్వకాస మస్టుండును? ౧ ఈకాలమునం (బసంచమునం 

చెందగా. 'జీనగలున్న్టు భాసంచుచుస్నారు.. ఆ 'జీనతల 'సన్వరును 

వెటాంచంబాాలరు, ఏ జీవిన గూర్చియు సరి: Ya సక్స! కు లేదు రీ. 

జీవతం ననుసరించి యుపాసనయులలోంబాడ. నజీ(సి?ములగు. భేదము 

కీర్పశినపు. బళానొకసక నోరిగయుసారి. మాజీని నతసప్యోయమున 

నరొకీరినదో నాతం డదిమొదలుకొసి యూదేనతనే యాాశ్రయించును 8, 

చేనత లనీగములుగా నున్నట్లు భో భ్ నృట్నుప నము అజీకులటుగా నున్నారు, 

రలు తనురేను యిన్శానుసారముగా స సా Yi  నతట్రయడీ నాసక్నుల yy 

యున్నారు, ఈ సిధిముగనే బుషుటుకూడం. బెన్కుుదుంది గలరు, వారల 

నుతములు (సంఖ్యాగములుగా _ న్న 'న్నములుగా నున్నని 10, కావున 

సీ బహాుుత్వమునం దొళదానియందును నిశ్చయము గలుగకుం ది. కాన్ని 
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శాస్ర్రములును బరస్పరము భిన్నా భి ప్రాయములతో( గలహము గావించు 
చున్నవి. కానన సరియగు నిర్ణయము గావింపకున్నవి 11. శాస్త్రము 

లనేకములు, వానిలో మజుల “సనేకభేదములు గలవు. ఇశ మతమతాంత 

రుల విరోధమన్ననో దాని నడుగవలసిన పనియెలేదు. ఈ నిధముగానున్న 

మళ ఖేదములను బట్టుకొని వాదప్రతివాదములను గావించుచు నెందళెం 

దబు చాటిపోయిరో యెవరెబుంగుదురు? 12, 

'వేయిమందిలో నెవడో యొక మూనవడుమా(త్రమే పరమార్థ 
మునుకూర్చి విచారము గావించును. కాని వానికిణూడ నాస్వరూపపు 
జాడపోడలు గనుపించుటలేదు 18. అచ్చట నహంకర్తృత్వ మంటియుండె 

నుగదా! జాడ గాన్సించుట లేదు” అని యెటుల నుడువుచున్నా (డను? 
(డాడ తెలియుట యెట్లు?) ఈ యహంతృత్వమువలననే పరమాత్ముని దర్శ 
నము కలుగకున్నది 14. ఇయ నీయంశము విడిచిపెట్టి ఏపరమాత్న 

కొజకు జనులు నానాపకారములగు సాధనములు చేయుచున్నారో, 

అది యేవిధముగా లభించునో, మజీయుం బరనూత్మయనని 'దేనినందురో, 
దాని నెటులం చెలిసికొనగలమా యా విషయములనుకూర్చి ముందు! 

"దెలుపుదును 15-16. 
.  ఈసంపూర్ణ చరాచర సృష్టినిగావించి దానికి గదలికను కూర్చిన 

వానిని అవినాశియనియు, సర్వక_ర్రయనియుం బర మెళ్ళ్వరుం డనియు: జెప్పు 

రు 17. మేఘమాల నాతణే యేర్చజుచెను, ' చంద్రబింబమునందు 
అమృతకళ నాతంచే (ప్రసాదించెను. రవిమండలమునకుం (బకాళము 

నాతలయె సమకూచ్చెను 18. ఆతని కట్టుబాటువలననే సాగర మొక్క-వోట 

నిలిచియున్నది. భూభరణమునకు నతంజే శేషుని నియోగించియున్నా (డు, 
ఈ సంపూర్ణ తారాగణ మాతని మాహాత్మ్యమువలననే ఆకాశమునందు 
నెలకొని యున్నది 19. జరాయుజములు, ఉద్భిజ్జ్ఞములు, అండజములు, 
స్వేదజములు అను చతుర్విధ జీవసమూహము, పరా, పళ్యంత్కి మధ్యమ 
వై ఖరియను నాలుగువిధములగు వాక్కులు ఎనుబదినాలుగులమీల జీవ 

'యోనులు మూండులోకములు నెవ్వండు సృజించెనో యాతండే పరమా 
తుడు 20. (బహ్మావిమ్లు మహేశ్వరాదులుగూడ నాతని యవత"రముళ్తే, 

ఇందు సందియము కొంచమేని లేదు 21. ఇలువేలుపు చెలరేగి ౧౫ 
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చరాచర జీవలోకమును నిర్మింపలేదు. ఈ (బ్రహ్మాండమును రచించుశ_ 
గృహాదేవతలకు లేదు 22. అడుగడుగున 'కెన్ని యో'బేవతలు గనుపించును, 

ఈ 'చేవతలన్ని యు. గలిసి యాసృష్టి నానర లేదు. అవి చంద్రసూర్వ 

'తారాగణములన్సు మేఘమండలమును నిర్మింపంజూలవు 2కి. వీని నన్నిం 

టిని సృష్టిగానించినవాండే సర్వక రృయగు పరమేశ్వరుండు, వా_స్థవమున 

కాతడు నిరాకారుడు. వాని కళాలీలాకొతుకములను  (బహ్మావిమ్లు 
మహేశ్వరాది చేవతలుసై త మెజుంగరు 24, నిరాకారుడు సర్వకర 
గాగలండను సంబేశము కలుగ ననకాశము గలదు. ఈ శంకకు సమా 

భానము ముందు సమాసములో నొసంగంబడినది. ఇత (శోతలు 

(ప్రకృతవిష యమున సావధానులు గాగోరెద 25, 

నమియులేక అవకాశరూపముగానున్న రిత్త (ఖాల్ఫీస్థలమే ఆకా 

శము. అది నిర్మలమైనది. వాయువు దానిలోనే జన్మించెను 26. వాయువు 

వలన నగ్నియు, నగ్నివలన జలమును ఉత్పన్న మయ్యెను, పరమాత్ముని 

యఘటనఫఘటనాశ_క్రి చూడుడు ఎంత వింతగానున్నదో ! 27. జలము 

నుండి పృథివి కలిగను. అది నిం౪*రముగా నిలిచియున్నది. ఇట్టి విచ్శిత 

కళను గావించినవాండే చేవుడు 268. వివేకహీనులగు మానవులు ఆ చేను 

నిచే నిర్మింపబడిన పృథ్యుయందు వెడలిన శిలలనే 'దేవరలని నుడువుదురు 29, 

సృ్టినిర్మాణక_ర్రయగు డేన్రుడు సృష్టికి బూర్యమునుండియే యుండ 

ననియు, నాతనిశ క్రి సృష్టికనంతరము మిగుల వి_సృతమైనదనియు వాఠ 

లెబుంగరు 80. కుండకంకు ముందుగానే కుమ్మరివా. డజేర్పడియున్నా (డు, 

అటులే తన సృష్టికంకెం బూర్వమే పరమేశ్వరుం డేర్చడియున్నా (డు, 

ఆతడు కాయి యెన్నంటికినిగాడు. తాయి భ గవంతుని సృష్టిలో నౌక 

మ్ముదపదార్థము 81. ఒకానొక మట్టితో సైన్యమును నిర్మించెనని 

ఛావింపుండు. దానిని నిర్మించినవాడు నిమి త్తకారణములేక (కర్త) 

ఆ సైన్వముక రకు వేలుగా నున్నాడు. ఏలయన, కార్య కారణము 

లెన్నటికిని ఒకటి కాజూలవు కి2. ఒకవేళ కార్భ కారణములు రెండును 

బంచభూతాత్మికములై నవోం బంచభూ తాల్మికదృష్ట కవి యొక్క-టి 

కాలణలవుగాని యెచ్చట నిర్షణవిషయముగా నుండునో, యచ్చట నిటుల 

నన్నును జరుగజూలదు, ఏలయన, కార్య కారణములకు వకత్వ సంబం 
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ధము పంచభూతముల దనుకనే యేర్నడియున్నది కికి, కావున నీ సంపూర్ణ 

సృష్టిక ర సృష్థ్టికంళు వేజుగానున్నా(డు. ఇందు సందేహాములేదు కి4. 

తోలుబొమ్మల నాడించువాండు స్వయముగాం దానుగూడ నొకళోలు 

బొమ్మ యెట్లు కాగలండు 85, ఛాయామండప (బె సోపు సై సైన్యము 

శేవలము సత్యమగు మై సె న్వమువలెనే యుద్దముజేయును. ఒక మనుష్యుం 
డావినోదము నంతయు జేయించుచుండునుగాని యా మనుష్య డా 

సై న్యమునందలి యొకానొక వ్య_క్రి కాగలిగియుండునా? లేదు తిర, ఈ 
విధముగానే పరమాత్ముడు సృష్టిని రచించియున్నాండు. కాని యాతండు 

స్వయముగా సృష్టికొక యంగముగా లేడు. సమ స్ట జీవజాతమును 

సృజించిన యాతండు స్వయముగా నొకజీవుం డెట్టులగును ? ల్, పదార్థ 

మును 'జేయువాండు స్వయముగా నాపదార్థమై. యుండుననుట యెట్లు 
పొసంగును ? పాపము! వివేకహీనులగు పురుషులు వ్యర్థ ముగా సందేహ 

ములకు బాల్పడుచుందురు కిరి. పరమాత్ముండు సృష్ట్యయొనరించినటుల 

నొకశిల్సి సుందరమందిరమును నిరి శ్రంచెననుకొనుండు. కాని రూమందిర 

నిర్మాత స్వయముగా మందిరము కాలలండా? 89. అటులే జగత్తును 

నిర్మించిన పరమాత్ముడు జగత్తునక ౦కు వేటుగా నున్నా(డు. కొందణు 

మూరు లీయంశము నెజుంగక జగమే జగదీశ్వరులొడని నుడువుదురు-40. 

జగదీశ్యోరండు వేజుగానున్నా(డు. జగ దచనము వానికళ, అతండన్నింటిలో 
నున్నాండు. కాని అన్నింటికంళును వేబుగానుండి అన్నింటిలోనున్నాండు[1.. 

పంచభూతములను కర్ష్వమమునం దగుల్కొ-నక పరమాత్న్ముండు 

'వేజుగా నున్నాండు. అవిద్యా కారణమున మాయా భమ సత్వముగ 

గాన్సించును 42. మాయోపాధియు జగదాడంబరమును సత్యమని 

తలంచుట విపరీతము 48. అన్నింటికరాబను నావలనున్న పరమాత్ముం. 
యన్నింటికి 'వెలుపలను లోపలను వ్యాపించియున్నా (డు, ఆ యంతే 

రాత్మయే సత్యమైనది. ఈ జగత్తు మిథ్యమైయున్నది 44. ఆ పరమాత్మనే 
చేవతయనిగూడ నుడువవచ్చును. తక్కి-నవన్నియు నసత్యములు, ఇదియే 
వేదాంత శాస్త్ర (ప్రుమర్మము శీర, ఈ దృశ్యపదార్థజూత మంతయు నాశవంత 

మైనదనియు, భగవంతుం డవినాశియనియు (బత్యమోనుభవమువలన 

గన్నట్టుచున్న విషయమేగదా ! కావున భగవంతుం డీదృళ న్టిపదార్థముల 
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కరకు వేజుగా నున్నాండు 46. శా స్త్రములన్నియుం బరమాత్నుని నిర్మ 

'లుడనియ్కు అచలుండనియుం జెప్పుచున్నవి,  చంచలుండనియ్యు. నశళ్వరుం 

డనియు నాపరమాత్ముని నుడువందగదు 47. ఆయనకు వచ్చుట్క పోవుట, 

పుట్టుట, చచ్చుట మున్నగునుపాధుల నారోపించుటవలన మహోపాతకము 
(ప్రాప్తించును 48. పరమాత్మునకు జననమరణములు లేవు. ఆతని సత్తా 
మాతముననే చేవతలందజును అమరులగుచున్నారు. ఇంక నాతనికి మృత్యు 

వెట్టువచ్చును? 49. పుట్టుట, చచ్చుట, వచ్చుట్కపోవుట, దుఃఖము ననుభ 

వించుటయనునవియన్నియు. బరమాత్మ్నుని కార్యములు. అఆతండు కర్త ల 

కారణరూపములకు వేజుగా నున్నాండు .50. అంతఃకరణము, పంచపాణ 

ములు బహూునిధత _త్వములు, వీండజానము మొదలగునవి యన్ని యును 

జంచలములు, కాయిట్టియ యిస్ పరమాత్మ గాయజాలవు $1. 

ఈవిధముగా గల్చ్పనారహీతముగ నున్న వాణే పరమాతు గడు, కాని 

వా_స్థవమునకుం బరమాత్మత్వమనునూట యాతనియందు లేదు. (పర 
మాత్మత్వమనుశబ్దమువలనం గల్పన మేర్చడుచున్నది. అతండు కల్పనా 

తీశుండు 52, ఈ వషయమంతయు విని శిష్యుండిటులం (బశ్ని౮చెను, 

“అయ్యా ! పరమాత్ముడు. కల్పనాతీతుండై నపు డీబ్రహ్మాండము నాతం 
డెటుల రచించెను? ఈ క_ర్షృత్వమువలన క_ర్హ్రకారణ కార్యములలోనికి 
వచ్చునుగదా? * కలి, (దష్ట్రుత్వమువలన (దప (మాచెడివా(డు) అనా 

యాసముగా దృశ్య మగునట్లు క్ర _ర్భృత్వమువలన నిర్షుణమునందు గుణము 

రాగల్లును 54. కావున (బహ్మాండక_ర్త యెవయతో, ఆతని చిహ్నములెట్టివో, 
పరమాత్ము(డు సగుణుడో, నిర్లుణుడో నాకా భ్రాయిండు రర, ఆ బ్రహ్మ 

ము ఇచ్బామా(త్రముననే సృష్టీక_ర్హయగును? అని కొందజు నుడువు 
దురు. ఆతనిని వదలినచో నిశ సృష్టి కెవడు క_ర్హయగును ? 56. ఈ విధ 

శ కర్రను గ ర్రయని నుడువ్రటవలన"నే దానికీ గ రృత్వగుణము కలుగుచున్నది. 

చేనియందు గుణముండునో యది కాగ్యము. ఈ రీతిగ6 గారణామే (క ర్షయే కార్యమగు 

చున్నది. ఉదావారణయు: చూచువానియందు6 జూచునట్రిగుణమా (భర్య మృండుటనలన 
నాఠరండు స్యయముగాగూడ నితరులకు దృళ్యమగు దున్నా (డు. ఇందియములు విషయ 

ములకు ద్రప్టలు. కాని యవి స్వయముగా మనన్సునకు దృళ్యములగ నగుచున్న వి. అనగా 

ననస్సుశేం గాంచుచున్న వి, 
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ముగా ననేకసంశయములు గలుగుచున్న వి. కావున నోస్యామిా! ఈ మాయ 

యుంతయు నెందుండి కలిగినది ? 57. ఇందుమోంద నక్త యిటుల నుడి 

వెను, ఇకముందు మాయనుగూర్చి ఏస్తరించి చెప్పుదును, (శ్రోతల *౦ +. 

సావధాన మనస్కు-లరై_ వినుండు ర్రి.__60. - 

CE mm శ ల 

రెండవ సమాసము - మాయయొక్క ఆ స్తిత్వమునందు శంక. 

“నిరాకారమునం దీచరాదరమవూయ యెటులగలిగోనను శ్రోతల 
సంశయ మునకు (బత్యుత్తర 'మొసంగెదను 1, శు కీయందు రజతము 

రజ్జువునందు సర్పము భాసించునటుల సనాతన (బహ్మామునందు (వా_స్తవ 

ములో లేకున్నను మాయ ఛౌసించుచున్నది 2. అదియందు నిత 
ము_క్తము పరమార్మ్మకియయు నగు పర్యబవ్మా మొక్కటియేగలదు. దాని 
యందు అస్పష్టముగ్ను, సూత్మముగను మూలమాయ కలిగెను లి, 

శ్లో అద్య మేకం పర్యబహ్మ్మ నిత్యము_క్రమవిక్రియమ్ | 

తస్య మాయాసవమూావేశో జీవమవ్యాకృ తాత్మకమ్ | 

(శ్రోత యిటుల మిల (బన్నించెను, ఒకవేళ (బ్రహ్మము నిరాకా 
రము, ముక్తము, అక్రీయ, నిర్వికారమునై నచో దానినుండి మిథ్యయగు 
మాయ యొట్టుకలిగను? 4. (బహ్మాము అఖండనిర్లుణము. దానికి ఇచ్చ 

యెటులయగలుగును? ఏలయన ఇచ్చయనునది సగుణమునంజే కలుగందగి 

నది. నిర్గణమునందది కలుగ(జాలదుగదా $, (బహ్మాము ఆదినుండియు 

సగుణముకాదు. కావుననేగదా దానికి నిర్లణమను నామము గలిగినది! 

ఈ స్థితిలో దానికి సగుణత్వము (ఇచ్చాశ క్త క్రీ యెచ్చటనుండి వచ్చెను? 6. 

ఒకటేళ నిర్దుణామే సగుణమైనదని చెప్పునెడ దానివలన మూర్ష ర్భత్వము (ప్రక 

టనమగును 7. ఆనిం*క కరుగు నిశ్వరుండు సృష్టి జేసి యే అక రగా 

నున్నాడు. పాపము! ఈ జీవులు వానిలీల నేమి యెజుంగుదురు? అని 
యొకడు పల్క్ము-ను రి. “ఆతడు పరమాత్ముండు. వానిమహేమను "బాప 

మిోజీవాత్ముండెటులం చెలిసికొనయగల్లును? అని మటణీయొకడు నుడునును 9. 

(శాస్త్రముల యర్థమును దాచి వానిమహిమను మానవులు, వ్యర్థముగా 
గానముచేయుచున్నారు, మణీయు నిర్లుణముమిాద బలవంతముగం గర్భ. 
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త్వభారమును వైచుచున్నారు 10. క _రృవ్వతయే బొత్తిగా లేనప్పుడు. 
చేసియును అకర్తగా నెవండుండంగలండు? అకర్భ కర్తల వార్తయే సమూ 
లముగా విథ్యైయున్న ది 11. ఆదినుండియు నిర్షుణముగా నున్నదాని, 

యందుం గర్హృత్వ మెప్పటినుండివచ్చినది? (ఒకవేళ కర్త ఫత్వోము రానివోో 

లేనిచో నీ సృష్టిని రచించుకోర్కి- యొవ్వని కేర్చడినది? 19. చాలమంది 
“పరమేశ్వరుని యిచ్చియని సాధారణముగా బలుకుచుందురు. కాని యా 

నిర్ణణపర బహ్మమునం దిచ్చ యెచ్చటినుండి వచ్చెనో తెలియకున్నది 18, 

అటులై న నీ విశ్యమునంతయు సృజించినదెవరు? తనంతటతానుగా నై_నదా? 
ఈశ్వరుండు గాకున్నచో నిదియంతయు నెవ్వం డుత్పత్తిచేసెను? 14. 
ఈశ్వరుడు లేకయే అంతయు. నుత్పన్నమైనదన్న'వో నప్పట్టున నీశ్వరుం 
డెక్కడకుం బోవణగలండు? సృష్టి తనంతటనే యేర్చడెననుకొందుమేని య్యా 
శ్వరునిపట్ల నభావ మేర్చడును 15. -ఈశ్వరుండే సృష్టికర్త యని యందు 
మేని యాతనియందు సగుణత్వ ముండవలయును. అటుల 'యోజించితి 

మేని (సగుణత్వ మారోపించితిమేన్సి యీశ్వరునియెడం గలం నిర్లుణత్వమే 
సమా _స్పమగును 16. యిీశ్వరుండు మొదటినుండియు నిర్లుణుండై న పక్ష 
మున సృష్టికి గర్గ యెవడు? ఈశ్వరుండే కర్త యని చెప్పదమాయన్న 

దానిచే సగుణత్వ మేర్చడంచున్నది. సగుణత్వము నశ్వరముగదా! 17, 
ఇక్కడ గొప్పశంక గలుగుచున్నది. ఈ చరాచరజగత్తు పర్మబహ్మము 

వలనం గలిగినదందురుగదా! ఎటుల గలిగినది ? ఒకవేళ మాయను స్వతం 

(తమైనదానినిగాం జెప్పదమా యన్న నదియు విపరీతముగానే కనయడు 
చున్నది 18. “మాయ 'నెవ్వరును చేయలేదు. తనంతటనదియే వ్యాపించి 
పోయినది అని యొకవేళ జెప్పుదమాయన్న దీనివలన నీశ్వర్ర విషయిక్ష 
వా_ర్తయే మునింిపోవుచున్న ది19, “ఈశ్వరుడు నిర్గుణుడు స్వతస్విద్ధుండు, 
ఆయనకును మాయకును సంబంధమేమియును లేదని నుడువుట గూడ 

నుచితముగాం గనుపట్టదు 20. ఒకవేళ సమస్త క_ర్భృత్టము మాయపైై 
ననే పెట్టువో నిక భక్తుల నుద్ధరించెడి యాశ్వరుండే లేణా యేమి? 21, 

యిాశ్వరుండు తప్ప నీమాయ నెవడు దూరము చేయగలడు? భక్తుల 
మగు మమ్ము నన్ముగహించెడివాం జెవండేనియు.. లేయా యేమి? 22, 
మాయను స్వతం్యతమనిగూడం 'జెస్పజూలము, మాయకు నిర్మాణక ర్త యగు 
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స్వేశ్వరుం డొకం డవశ్యముగా నున్నాండు 28, “*ఈశ్వరుం డేవిధముగా 

నున్నాడు? మాయయన నెట్టిది?? ఈ విషయము సవ్విస్తరముగా. 'దెలు 

పుము 24. వక్త “ఈసందేవామునుగూర్చి జనులలో భిన్న భిన్న ములగు 

విచారము లనేకములు గలవు. అవియన్ని యును [గమముగా వివరించెదను, 

(కోతల “౦+! ఛ్యానముంచి |ప్రకృతాంశమును వినియెదరుగాక? 25_26, 

మాయ సీశ్వరుండే నిర్మించెను. ఆయనవలననే యది నలుముఖ 
ముల వ్యాపించియున్న ది. “ఈశ్వరున కిచ్చగలుగక పోయినచో నీ మాయ 

యెక్క-డినుండివచ్చును ?) అని యొకండు చెప్పును 27. *ఈశ్యరుండు నిరు 

ణు(డై యున్నప్పుడు ఇచ్చజేయువాండెనండం? మాయ మిథ్య, అది లేనే 

"లేదని యొకండుజెప్పును ౨6, 6పత్యత్షముగా నిది గాన్సించుచున్న ప్పూడు 
లేనేలేదని యెటుల నుడువంగలుగుదుము? మాయ యిశ్వరుని యనాది 

శ్రియని యొకండుచెప్పూను 29, “మాయ సత్య మేయగుచో నది జ్ఞానము 
వలన నేలనిరసనమైపోవును? సత్యసమానముగాం గాన్సించునేగాని అది 
విథ్యయేయని యొకండుచెప్పును 80. ఇది (మాయ స్వాభావికముగానే 

మిథ్యమైనయెడల సాధనము 'నేలచేయవలయును? ఈశ్వరుడు మాయా 
త్యాగముకొజుకే భా క్రీసాధనములు ఏివరించియున్నాండు అని యొకండు 
నుడువును తి1. “మాయ య థార్థమునకు మిథ్యయే. అజ్ఞానరూపమగు 

సన్నిపాత వ్యాధివలన మాయయన్న భయమగుచున్నది. కావున దానిని 
వారించుటకు సాధనకూపగు నౌషథధమును బుచ్చుకొనవలెను, ఇంతయేల, 
మాయ మిథ్యయెయని యొకండు చెప్పును తివి. “మాయను త్యాగము 
గావించుట శెన్నియో సాధనములు చెప్పబడెను. ఇందులకు నానావిధ 

మతములు గలను, అయినను మాయను ద్యాగము 'చేయంజూలకున్నా 

రము. ఈ స్థితిలో దానిని మిథ్యయని యెట్టునుడువుదుము?ి అని యొకడు 

చెప్పును కికి. “యోగవాణి మాయనుగూడ మిథ్యయని చెప్పుచున్నది, 
'వేదశొన్ర్రు పురాణములలో మాయ మిథ్యయని చెప్పబడెను. మజియు 
నానావిధ నిరూపణములయందుంహాడ మాయ మిథ్యయని చెప్పంబడెను 

అని యొకండు (పత్యు _త్తరమిచ్చును కి4. “మాయను మిథ్య యనినంత 

మాత్రమున నది తొలగిపోయినట్లు మేమెక్క-డను వినియుండలేదు. మిథ్య 

యన్నంతన యది మిగుల వెంటనంటును అనియొకండు పల్కు-ను లిక్, 
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“అంతఃకరణమునందు విజ్ఞానము చేనివానికిని సజ్జనులను గురుతింపయాలని 

వానికీని విథ్యాభాసయగు మాయ సత్యముగాం గాన్సించును తిరి. ఎవం 
జట్టు నిశ్చయించునో వానిక శై ఫలితముండును, అద్దములోం జూచుకొను 

వానికి దనఛాయయే యెదురుగా గాన్సించుట యొట్టిదో మాయయొక్క- 
స్థితియు నట్టిదియని యొకండు నుడువును 87. - “మాయ యొక్క-డనుండి 

వచ్చినది? ఉన్నదంతయు (బహ్మామే. కరగియున్నను, వేరియున్నను' నేయి 

యొక్క-టియేియని యొకండుచెప్పును కిరి. “పరమాత్శస్వరూపము కరుగు 
ననియు "బేరుకొనుననియు నెచ్చటను ' జెప్పణబడలేదు,.  ఆతనిపట్ల నీవొసం 
గిన యుపమానము సరిపడలేదు? అని యొకంయనును త్రి, “సర్వ 

(బహము అనుడానిమర్మ్శ్మము 'నెబుంగనివానికీ [భమ తోలంగజూలిదని 

మొకండనును 40. “ఈశ్వరుండొకండే. అచట నీ సర్వశబ్ద మెక్క-డనుండి 

వచ్చినది? సర్వ(బహ్మమనునది అపూర్వముగను ఆశ్చర్యముగను గనుపట్టు 
చున్నది” అనియొకండు నుడువును 41. “సత్వ మొక్క-టియె. రెండవది వేనే 

లేదు. కావున సాధారణము _సర్వబహ్ముమని |బహ్మామునందురుి 

అనియొకండనును 42, “అన్నియును నొక్కసారిగనే మిథ్యమయైపోవును, 

వ్తక నిలచి యెదియుండునో అదియే సత్య (బవ్మాముి అని యొకడు 

ఇాస్త్రోధారములతో ( జెప్పును 4కి. “భూావణములందును బంగారము 

నందును భేదమేమియునులేదు (బంగారము, భూవణములలోని బంగారము 

నొకటియ్రే. వివాదములతో నేల వ్యర్గముగా బర్మిశమ వేయుదురు అని 
' మయొకండనును 44. “హీనము వకదేశీయము నగు నీ యుపమానము వస్తు 
వుతో ((బ్రవ్మాముతో) నెట్లు సంబంధించును? వర్ణ వ్య క్రీత్వము అవ్య క్ర 
ముతోం దులదూగణజాలదు 45. సువర్ణ మును జూచినమెడల దీనియం 

దనాదినుండియు వ్య క్షత్యమున్న దని తోయను, _ బంగారుసొమ్ములను 
జూచినచో నా బంగారే కాస్సించును 46. అనంగా బంగారము మొదటి 

నుండియు న్య క్రముగ నున్నది. అది జడమును, ఏకదేశీయమునుు పచ్చ 
నిదియు నై యున్నది. ఇట్టి యసంపూర్ణ దృష్టాంతములు పూర్ణ్ణ(బహుము 
చెడ నెట్లు సరిపడును?) అని యొకండనును 47. దీనిని విని "మొదటినా? 

డిట్టు చెప్పును. “విషయము బోధచేయుటశై_ యేకబేశీయ దృష్టాంతము 
లనుగూడ నీయ వలసివచ్చును, సము[దతరంగములయందు భిన్నత్వ మెక్క-డ 
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నున్నది? ఉత్తమము మధ్యమము, అధమము అని దృష్టాంతఘులు 

మూండువిధములుగా నున్నవి. ఒకదృష్టాంతమునలనం ((బవ్మాము దథ్య 

మని తెలియును, ఒకచానివలన వ్యర్థముగా సందేహములు వృద్ధినొం 

దును 48.49. దీనిమింద మజియొకం డిటుల నుడువును, *“సము[దమేమి? 

తరంగము లెక్క-డ? అచలముతో చలమున శెక్క-డనేని సామ్యము వీయాC 

దగునా? మాయను సత్యముగా నెన్న6టికిని భావింపలసాడదు) 50. ఒక? 

డిట్లు చెప్పును. “మాయ కల్పనము. ఇది జనులకు నానావిధములగు భాస 

లను జూపుచున్నది. ఈ విధముచే దీనిని (బహ్మమనియే తలంపవల 

యును 51, ఇట్లు మాయ, _(బహ్మాములనుగూర్చి పరస్పర వివాదములు 

జరుగుచుండుకతన ముఖ్యసందేహము అటులే నిలిచియున్న ది. ముందది 

సావభానులై_ వినుండు 5లి. 

మాయయనునది మిథ్యయని మీ కిదివజు కే 'తెలిసినదికదా! కానీ 
యది (బహ్మామునందెట్లు ఉత్స _త్తాయయ్యెను? ఒకవేళ నిరుణమే దానిని 

గావించినదని 'చెప్పందలంచినచో నది (మాయ అనాదినుండియు మిథ 

మైయుండెను 58. మిథ్యాశబ్దమువలన “అది మేమియును లేనేలేదు” 

అనునర్భము వెడలుచున్నది, ఇట్టిస్థితిలోం జేసినదేమి? ఎవరుచేసిరి? నిర్లుణ 

మునకు గ _ర్హృుత్వము కలుగుటగూడ నసంభవమేగదా! 54. ఒకటి క రను 

గూర్చిన విషయము (అది క_యగు (బహ్మాముు యనాదినుండియు 

రూపరహితముగా నున్నది. ఇయ రెండవది అదిగావించిన ((బహ్మాము 

గల్పించిన) దానినంతను (మాయను గూర్చిన విషయము. దానికింసాడ 

అస్తిత్వము లేదు. ఐనను (శ్రోతల యావేపణములకు సమాధానముల 
నొసం7దను 55, 

వలం ర పు ళు ram 

మూడవ సమాసము ._._. నిర్గుణమునందు మాయ యెట్లుకలిగెను! 

ఓరీ! ఎయ్యది కలుగనే లేదో దానినిగూర్చి వెప్పూనబేమున్న ది? 
అయినను సంశయమును దూరపరచుటకై. చెప్పుచున్నారము 1. 

రజ్ఞవువలన సర్పమును, నీటివలనం దరంగములును, సూర్యునివలన నెండ 
'మాన్రలును ఛాసించుచున్నని.  మజియు సీటినుండి వడగండ్లు కలుగు 
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చున్నని 2కి. మంటివలన గోడ నిర్మింపంబడుచున్న ది. సమ్ముదకారణమున 
ఆలలేర్పడుచున్న వి, కంటిలోని పాపనలనః (బపంచమ్లు కాన్నించుచున్న ది 4. 

ఖంగారమునలన భూషణములు, దారములవలన నృస్తము, తాంేీటి 

యొక్క దేవామునుండి దాని హ  స్తసాదముల విస్తృతి హ్లోక్పడుచున్నది ర 
నెయ్యియున్నది. అది యున్న ప్పూజే కరుగుటయు నుండును. ఉప్పూనీటినుండి 
యుప్పూ వెడలుచున్నది. బింబమునుండి (ప్రతిబింబ మేర్చడుచున్నది 6, 

సృథ్యినుండి వృతుములు కలుగుచున్నవి. వృతమునుండి నీడకలుగుచున్న ది, 

ముణియు ఛాతున్రు (వీర్భ్ణముునుండి ఉచ్చనీచవర్ల్ణము లుత్స త్తియగు 

చున్నవి 7. 

ఇప్పటికి దృష్టాంతములు చాలమెనని, అధదై సతేమునందు 'దై గత 

'మెక్క-డనుండివచ్చినది డె గతేమును విడిచినయడల అదె ఏతేనిరాపణము 

గావింప వలనుగలుగకుండు "బందులకు * 8. నేని యొక వస్తువునకు 
భాసమున్నప్పుడే యది భాసించును. మజీయు దృశ్యమున్న ప్పుడే కని 

పించును. కాని యా దృశ్య పుస్థిలి యిట్టిదిగాదు. కావున నదృళ్యమున 

శీయుపమానమేని సరిపడదు. అది యనుసమమైయుండును 9. కల్పనము 
చేకుండ హేతువు, దృశ్యము లేకుండ దృష్టాంతము, ద్రైఏ్టతము లేకుండ 

నదై. షతేము ఎట్లు "కాంగలను ? 10. సహ్మస్రముఖములుగల శేషుడుసై త 

మేభగవంతుని చి త్రకృత్యములను వర్ణి ౦పజాలణో యాతే యాయనంత 

(బహ్మాండములను సృజించెను 11. ఆ. పరమేశ్వరుని (పరమాత్ముని వలననే 

యాసృష్టి వి _స్బృతమ్రనది. ఆ యిీశ్వరుండే సర్వక_ర్తమైయున్నాండు 12, 

ఆయన కనంతనామములుగలను. ఆయన అనంతశక్రులను నిర్మించెను. 

అతంజే_ మూఃలపురుముండు 18. ఆ మూలపురుషునిగుర్తు స్వయముగా 

నా మూలమాయయే మైయున్నది. 'కావునం గ_ర్హ్భుత్వమంతయు దానిలో 
నికేవచ్చును 14. 

న్లో! కార్య కారణక ర్త కే హేతుః (ప్రకృతిరుచ్య తే 

పురుషః సుఖదుఃఖానాం భో క్షృళ్వే హేతురుచ్య శ 

కాసి యా యంశమును స్పష్టముగా జెప్పవీలుగాదు. .ఏలయన, 

దీనివలన (మూలపురువునకు “బె గళోపమూన నిచ్చుటవలను నూటలా 

దట, నడచుట, (శ్రవణమననాద్దులగు (బహ 'ప్రాప్టి యుషాయములే నష్ట 
ను A 
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మగును, ఇటులజూచిన సత్య మెయ్యెది? 15. పరమాతునివలన నంతయు 

సృజింపండిన దనునంశము నందజు నొప్పుకొనియున్నారు, కాని యా పర 

మాత్ముని గు ర్పింపవలయునుగదడా 16, సిద్ధుల నివాపణము సాధకుని 

కుపకరింపదు. ఏలయన సాధకులయంత కరణము, సిద్ధుల యంత:ఃకరణము 

వలం బక్వముగాదు 17. అవిద్యా కారణమును (విండరూపమగు నుపాధి 

ధరించువానిన్సి జీవ్రండనుచున్నారు. మాయాకారణమును ((బ్రహ్మ్మణణో 
పాధిని ధరించువానిన్సి విన్సండనుచున్నారు. సూలమాయా గుణము 

వలన బరమేశ్వరుండు (బ్రహ్మమని పిలువంబడుచున్నాండు 18, కావున 

అనంతశ కులను ధరించునది మూలమాయయే. దీనియరమును అనుభన 

వీయులగు ఫురువులే తెలిసికొనం గలుగుదురు 19. మూలమాయయే 
మూలపురుషుడు. అతడే సమస్తమునకు నీశ్వరుం దై యున్నా 6డు, 

ఆతనినే అనంతనామ జగదిశ్వరుండని చెప్పుదురు 20. ఈ సంపూర్ణ వినత 
మగు మాయ కేవలము విథ్యమైయున్న ది, దీనిమర్మమును 'జలిసికొనీన 
వారలు చాల యరుదుగానున్నారు 21. వాస్తవమున కీనిషయము 
లనిర్వాచ్యములు,. కాని నేనిచ్చటం జెప్పుచున్నాండను, ఇవి స్వానుభ వము 
వలననే [గ్రహింపందగినవి.  మజీయు నివి సత్సంగము లేకున్నచో బోధ 
గావు 22, సాధకుల కీసందర్భమున మాయయీ మూలపురువుం. డౌటు 
లయ్యెనను సందియము గలుగవచ్చును. అట్లుగానిచో (మాయయే 
మూలపురుషుడు గాకున్న్ర అనంతనామయు క్ష జగదీశుండని యొవ్వని 
నుడువుదురు ? 28. ఏలయన, నామరూపములు మాయదనుకనే గలను 
గదా. కాన బై నజెప్పీనదానిలో సంబేహింసవలసిన చెద్దియునులేదు 24, 
నిరాకారమునందు మూలమాయ మెట్లు కలిగెనను పూర్వసందేహమటులే 
నిలచియున్నది. దానిని నివారించెదము. (శ్రద్ధతో నాలకింపం గోరెదను 25, 

దృష్ట్రిబంధనపుటాట (గారడ్సివలె నీ మాయయంతేయును. మిథ 
యెయున్నంది. ఇప్పు డాగారడియాట ' (మాయాకౌతుకము) ఏ (ప్రకార 
ముగా నగుచున్నదో చెప్పెదను 26. నిశ్చయమగు ఆకాశమునందు. 
జంచలమగువాయును ఎట్లు కలుగుచున్నదో యటులే అచలమును నిరా 
కారమునగు స్వరూపషమునందు మూలమాయ కలుగుచున్నది 27. "కానీ 
'వాయువుండుటవలన నాకాశముయొక్క_ నిళ్ల స్ప్లత్వమునకు వేజీోక విధ 



నీర్హణమనందు నూయి రెరుట్టుక లి౫నం? ట్రం 
ల Yr, 1 కే వోని ఈ నల జ శు A 1, క 111 "4 w Wie Va qe Eh 1 ₹/ ఇ ఏ1 క లో ర!ళ4క YT .శ గళ! 0 

ముగు గాగటునసుట సంభసంవదు శిరి, బయిట మూలనూయయుండుట 

నటనం ఎరను సి. సిగ్గుణన్వోమున లక 1శసఏధమును బొధయుం గలు 

గను ద నష నిమునగన ఎను టసింగ్లయుముం._ తొలగపోన్రును 20. 

భాయ సుంద కుండి ము. యుండవలయును. సీయతము లీగా. లీ 

నమూన మయం బురాననముగానపు ౧ "సిని సగ్వెమనీ . మంగరించు.వో 

అట నటల ఏినముగూడం గాంనోయున్నది 0, వాయున్త్సునగువబె 

ITT I CTS EN అను. టలు. గ లియే. సాయుప్రభాసమగు 

మనస్నటగాసి ద లో ను రాను గ, వాయిున్తును మీరు సత్యమ్ 

ORO గస తి DO స్తీ se. Nb స్సదా! దాసిని 

(గాలిస్రు అలక దంందచినవో ఎసురందలం చినన "ళ్ళి సదలటుమున్న గయాగులటు 

మామ్ గవిని, నును స. nN Mp 08 మయూాటమాంయుయు భాసించే 

చముస్ఫగగాని ౫ నియం eh, కన్న సాం సుం ఏ సరముసునూ నిసి, 

నెంయుయోగమునలన దృశ్వము. (౫ 'ఫమున్నగునపు) 'ఆశాశమునందుం 

గాస్పించునట్టు ము లను ఈ 0 మాన మునలన సిజగము నిర్మింపయడీనది 

నీడ. ఉసమునం దాగాస్నిగ ముగా మేఘూడంంరయఘు. . గోలుగునయుల 

సుం, భూగుణమునెలనే. సీను. సిరీ (' we తీవ అగకానమునందు 

CEE సగము న నశ్యర నుగ. మసంసము? ము ముంనవరిచునట్లు (ఎన్నా 

మున) ముగ గ నిస) 9వ యున్పన్నమగుచున్నటి పి ఈ మీఘాడంబరము 

గతే. ఉగాచముస SN UY Ast noe Mer. అటి సరిగా, 

ఉగ్గు 'చలనరో లెత CHAT నోట (యున్న ST, CAND Rom 

"ఇ౫రణమున సిగ్గుల సు సగ ఎ దము. కొని టి సరిగాదు, 

బగ్యబహ్మాము... కుహూ గాం. కోక ందరక్.. సిగ్గు యుగనున్నది గగ, 

'మసుుముటు. నన్ముచున్నను,. 'హోన్సమిన ఖు (3 "ఇ గ్గ ముస తము తేన 

వ్రు అర్ర పముతు MOR I, PE wi mm బాశ ముమున్న్న ను ఖనన 

చున్నను. నిర్గిశి హా మున దు ఇ) గార మున గుణములు కలుగుట 

తీయ. ల] 1] దసణీ మున్నది 89, సర్వత శిఖర ములమిాంద  సెషానన్వు "పీ స్తు 

CAT Nt at గసెనీ చుచున్నను. వో స్థనమునగదీ జీవలయు భాసమూె మ్ 

గల. సెరుయముాడ.. మూ సూ కర ంమున. సగుణముగా భాసించు 

చుసాను. నా స్థనముగా నట సరులు మ్రయున్నటి 40. ఆకాశమును 
ఓట్ క్ష 
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జూచినవో దానియందు నీలిమ వ్యావించియున్నట్టు గన్సించును. కాని 
దానిని మిథ్యాఖాసముగానే భావింపవలయును 41. ఆకాశము బోర 

గిలయబడి నాలుగుదిక్కు-లను జుట్టుకోనినట్టును సంపూర్ణ సశ్వము నది 

బంధించినట్టును గోచరించును. కాని వా స్తవమున కాకాశము అట్టు 

'లేదు. అది నాలుగు దిక్కుల నావరించినను దిశలు 'అెజువంబడియీ 
యున్నవి 48, దూరమునుండి చూచినచో పర్వతములు నీలవర్షముగాం 
గాన్పించును. కాని వా_స్తవమునకు శ్రైలములు నీలవర్షముగా లేవు, 
ఇటులె నిర్లుణ (బవ్మామునందునాడ గుణాభాసము కలుగును. కాని 

బ్రహ్మము సగుణ మెన్నంటికినిగాదు. 4కి. రథము పరుగెగ్తునపుడు 
లోననున్న వారి కీ పృథ్వియే పరుూూత్తుచున్నటులః దోందును, కాని వాస్త 
వమునకుం బృథ్యి నిశ్చలముగానేయున్నది. ఇటులె పర బవ్మాముగూాడ 

నిర్షణము కేవలము సై యున్నది: 44, మేఘ కారణమున జంద్రుం 
డాకాశమునం బరుగత్తుచున్నటులం గానుపింతను. కాని యది యంత 

యును మిథ్య. 'మెఘమే యుటుకుచున్నది 45. ఉఆప్టవాయువునలనలాన్ని 

అగ్ని జ్యాలవలనణగాని వాతావరణను (అంతరాళము వణకుచున్న టులం 

గనుపించును. కాని యదిభమ, అది యెొప్పటివలెనే నిశ్చులముగానున్నది 
శీర. ఇటులే పర్యబహ్మాస్వరూపషము నిర్లుణమైయుండియు మాయాకారణ 
మున సగుణమువలెం దోంచుచున్నది, కాని యిదికేవలము కల్పనము 
వలన గలిగిన్న భ్రమ సుమ్మోో! 47. 

దృష్టి బంధనపుటాట (గారడి) వలె నీమాయ చంచలముగను 

మీథ్యగను నున్నది. వస్తువు ((బహ్మాము యథావిధిగా శాళ్వతమును 
నిశ్చలము నై యున్నది 48. కాని మాయ నిరాకారవస్తువును సాకార 
ముగా జేయుచున్న ది, దానికడి (మా*యకద్సి స్వభావగుణము. మూయ 
గొప్పమోసగ క్రై 49. చూచినచో మాయ యనునది లేనేలేదు. కాని 
యది సత్యమువలె ఛాసించుచున్నది.  మజియు మేఘాడంబరమునలె 
నుద్భూతమగుచున్నది. అంతలో నాశనమగుచున్నది 50, ఈ విధముగా 
మాయ ఉద్భూతమగుచున్నది. కాని (బహ్మాము నిర్లుణముగనేయున్న ది, 
(బ్రహ్మమునందు అవాంరూపముగనున్న స్ఫూర్తి (శక్తియే మాయ $1, 
గుణములు మాయాఖేలనములు, నిర్దణమునందు గుణాదు లెన్వియును 
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నీ పంచభూ తాత్మికమగు మాయ యంతయును వ్యాపించియున్నది 62. 

అది మాలమాయయందును, భూమండలములోని యవిద్య (మాయ 

యందును స్వర్లమ _ర్హృపాతాళలోక ములందును ఐబేభూతములున్నవ్ 6కి. 

న్లో! స్వస్తె మ_ర్టే చ పాతాళే యత్కి-ంచిత్సచరాచరం | 

సర్వం తిత్పాంచభాతిక్యం షస్టం కించిన్న దృశ్యతే ॥ 
ఆదియందును అంత్యమందును (అన్నిటిలోను ) సత్స ఏరాప 

మున్నది. మధ్యమున బంచమహాభూతములు వ_ర్తించుచున్న ని. అదియే 
పంచభూతాత్శిక మాయాస్వరూపము 64. “పంచభూతములు తమో 
గుణమునుండి కలిగను, మూలమాయ గుణములకంకు వేటుగా నున్నది. 

ఈ స్థితిలో (మూలమాయ పంచభూతాత్మిక మెట్లు కాగలదు?” అని 
యిక్కడ నొక సందేహాము గలుగును, ఈ శంకకు సమాధానమును 

రాబోవు సమాసమునందు స్పష్టముగాం 'దెలుపుదును 65.66, 

నాలుగవ సమాసము __ సూక్మపంచ మహా భూతములు. 

వెనుక సంబేహమునకు బాగుగా డెలియునట్టు సమాధానము 

చెప్పుదును. కావున (శోత లొక్క-వణమా(తము వృత్తిని సరిపజచుకొని 
(సావధానులై) వినెదరుగాక 1. మొదట (బహ్మామునందు మాలనమాయ 

కలిగను, తరువాత దానినుండి గుణమాయ జనించెను. ఇందువలననే 

మాయను గుణకోభినియని చెప్పుచున్నారు 2, మాయవలన స్నత్త్వరజ 
_స్పమోగుణములు మూడు గలీ7ను. ఆ పీమ్మట తమోగుణమునుండి 

పంచమహోభూతము లేర్చడెను 8, పంచమహాభూతము లీవిధముగా 'నేర్చ 
డెను. తరువాత నవి ముందున కరిగి సూత్మభూత సృన్టిరూపముతో 
విస్త ఎ్రశేముయ్యెను. తమోగుణమునుండి పంచమహాభూతములు కలిగిన 

[కమమిది 4, మూలమాయ గుణములకంకు పేజుగా నుండెనుగబా ! 

అందు భూతము లెట్లు జనించెనని (శ్రోతలు వెనుక (బళ్నించిరి. దాని 
కిప్పుడు సమాధానము జెప్పెదను 5. మజియు ఒక్కక్క- భూతమునుండీ 

మైచేసిభూతము. లేవిధముగా నుత్పన్న మయ్యెనో యా విషయముగూడం 
జెప్పెదను 6. సూత్ముదృష్టి కౌతుకమును భొంచభౌతిక మాలమాయా 
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DB: SRW (ఫోతలెప్పుడు నను గన యును సిరల ఘు గాసిగాదుకొన 

నం యును T ముగ ముదటు భూతా యును. గురుగింసనలయును, 

గాదు.) ౪9 సుం స్మద్భస్టన' f పా సో ది ఘుూంళనలంయును గి. ఎంట 

దనుక. సను వామయిన నుం అరిచే అము గోయుగడ్ యంతేదనుకో ఇానిని 

గురుతి ఫు సిం ను, గున (౫ ఫోను వనథనుమున ఎంచమసహోభూాతము 

లను గూర్చిన గనరమును-ని పరచ కాము గాగంసుకొననలయును ల 

పడమును గరినమును. నగానట అపంతగలదో కుద. సృథిం, 

మ్భృనుస్రము చేమ. యంతెగణకు గ్ యద జలము 10. (ఎప్టమును; స్లో 

యు గ్లియును నగునట యంగ్నలన "కుది యగ్ని 16. న్న తన్వమున్సు 

జంచటమును. సంగెగాబ్లడగ్ ద. మంగెడయను 'గీనటు యువ, Coe 

మాన్యముగ ను, సిశ్పుటముగిను.. "ని కాశముగాం గనుపింమునదిగను నంతే 

గల్ నుట సమాగమము 1B ఇం పంచమహాభూనముల సంశీీబ్ద 

చిప్నూములు. ఇస సీటును ఒకతి భూచమునందు బజేసీ భూతము 

చీంభమయుగా. నిమిటియిన్న నో ముజీయుం (ద ముల “కొను 'శీయున్నటో 

నూ సూఘ్మే' సారమును "దెట్సుదుము, ద్సిన ఛ్యానపు 'w ఏకముగా 

సినుండు Bb. 

ముందుగా సిపుము సుమి an మున, చుం బ్ ఏ ఏ సిధముగాం సొచ్చి 

యున్ బ్పస్టుడుము.. (1 గీత పీన, స దర్భమునంగుం దవుఫారణాళ గె ని 

గనటు నిక యయుః లయను % 15 ఆకాశ్లమని , భువగకాళమునగు జీవ 

సరు. (న గ్ల నుసి శరా కనక అప్పయురు, శూన్యమని (గన 

మునగ “ప్పుధురు. గనమిసి_ బడత్వోముననిః ప్పుతురు. ఆ బనతేరను 

(ఆ "శమున౧ను) సృృథ్యి.రుయ్యును 16 ఆ గాళమున: ముంగిట న్ఫృుదుత్వమే 

జలలియాము కొవ్రున నెం కాశమున యు జలము ఓ నక్యముగానున్న ab 1 

అస్జునమునలన నాాకాగ్గేమునంకుం. ఉంచు శూన్వ్నన్వ ఫభాసమే సెచటోలత్ 

ణము. "వున అగాశమునం దగ్నియుస్నద 10. బాయువ్రునగును ఆకాశ 

4 బలసి సా భూాలేమునం ఫే కిసీఛు త గు లుండుీంము ఉలాఖటకునుందు 

శ్రోతలు తమ ఉంచభూతాత్మి॥ దీచొచునం ది వాని మృిశ్లణరును ధ్యానవపూర్వశ ముగా 

జాడవలయును. దేసాకూనంను ధ్యానిమంచుటదలన సంత చక్కు. 'డెలియునో యట్లు 
చలుపలి సృణి వ్యాధి పంచభు+తములమై ఛ్యానరూంచినతో డెలి, 



మునకును నంతగా భేదమేమియునులేదు. ఏలయన వాయువునందుంగూడ 
ఎ“క శమునందున్నటుల . _స్తస్ధత్వమున్నది. "కాన నాకాశమ్రునందుగల 
_సబ్దక్వమే వాయులకుణము 19. ఇక ేవీంచినది ఆకాశమునం దాకా 
శేము. ఆకాశమునం ' దాకాళశమున్న దనుసంగతి ప్రత్యేకించి చెప్పవలసిన 

పనిలేదు. ఈ విధముగా ఆకాశమునం డై దుభూతములు గలవనునంశము: 

సిదాంతమెనది 20. ఇశ స్లిరచితులె వాయువునందుం బంచనుహోభూాతము 
ధి ల థె డా 

లెట్లు గలిసియున్నవో క్రమముగా వినుండు 21, మిక్కిలి తేలికయగు 
వస్తువునందుంగూడ జడత్వముండునట్లు వాయువ్రనందుసై తము జడత్వ 

మున్నది. దాని తాం/శీడివలన (జంరూవమారుతమువలన,) వృతీములు 

పడుచున్నవి. ఈ జడత్వమే పృథ్వలతణము. కావున వాయువునందు! 

బృథ్వియున్నది 22.28. లేదా పాయునునందుగల శ క్లీనే పృఖ్యిలశుణ 

మనిగూడః జెప్పవచ్సును 24. మిగుల స్వల్పమగు నంగార (అగ్ని) 

కణమునందుళాడం  గొంచెముగనో, గొప్పగనో ఉప్షత్వముండును. 
ఆటులే నాయున్రునందుంగూాడ జడత్వము (పృథివ్యంశము) సూక్ళురూప 

ముగా నుండియేయున్నది 25, వాయువునందలి కోమలత్యమే దానిలోని . 
జలము, దానిభాసమే అన్నిస్వరూపము. ఇటులే వాయువునందుం. జంచల 

రూపముతో వాయువు స్వాభావికముగానే వ_ర్తించుచున్నది 26. అవ 
కాశరూపములో నాకాశము వాయువునందు సహాజముగనే కలసియున్న ది, 
ఈ విధముగా వాయువునందుగూడం బంచభూాతము లున్న వని (ధ్రువ 

మైనది 27, ఇశం "దేజమునందులల మైదుభూతములనుగూర్చి వినుడు, 

'కేజమునందు భాసించుచున్న |ప్రఖరత్వమే (తీళ్లమే దానియందుణల 
పృథివి ఏర, మణజియు మృదువుగా గోచరించుచున్న అగ్నిభాసమే దాని 
యందుంగల జలాంశము.  'కేజమునందు చేజమున్నదని చెప్పవలసిన 
యావళ్యకమే' లేదు 29. : ఇంక నగ్నియందుగల సంచలనమే వాయువు 
మతీయు దానియందులల. _సబ్ధర్వమే యాకాశము. ఈ విధముగా బంచ 

భూతములు 'లేజమునందుంగూడం గలవు 80.  ఇశ జలములోని పంచ 

భూతములను (గ్రహింపుండు. వా_స్థవమునకు మృదుత్వమే జలలమీణము. 
అ మృదుత్వమునకు ధాసించు కఠినతయే. జలములోని పృథివ్యాంశము. 81. 
ఇంక జలములో ' జలముండియే యున్నదిగదా! ఇదిగాక; మృదుత్వమ 
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(జలాంశమ్పు నుధుః బేజముగూడ మృదురూపముణో ఛాసించుచుండును. 
దానీయం:చున్న న. వాయును కిల, ఇస్వుడు జలమునందుంగల 
 ాళారాన్స మునుగార్చి సివగంసవలసిన .నువసరయీ 'వేదు. నలయన్క, అది 
(ఆన సు) సార్టభాగగ ముగా నస్సింటికూందును వ్యా సము యున్నది, 
తప్పుకి పము నంభులభాడం బచభూతము [న్న సంగతి స్పష్టమైనది కికి, 
gee బృ సంచా, :చుగల పం దభూగములసంగతి ౧”వారింపుదము, పృథ్వి 
ంరుంనుయగట నతన సృృథ్యనణగల సృృ/్వులతణాము., ఆ స తనత్వమునందుంగల 
నుమ సృగయందుగల నీరు నీ4, సృఖయందు భాసించుచున్న 
కోటనత్వ మే భాసాన్నీ గయకు అంకము. మణటియుం గతెనతె( యు (సృథ్విలత, 
ము నగల నిగోగులతుణ'మ్ సృ!కలోయల బాయును లిక, అన్నింటి 
NAME టం టృృగిన్టియ: చుం గూడ నకాథేమున్న దనుసంగతి సత్యతమె 

గానం (బమాణమనవసరము. ఆ? శమునంిదే పంచభూతములు. భాసించు 
మండ నాకానమున ను అన్యములగు నొలుగుభూతము లుండుటలో 
స్'శ్చర స్రయుమిలయున: నీకు నిక ఏలయన ఆకాశము విజుచిన విటుగదు. 
సగులంగో "ie గుటక. మరియు నువ్రుగి౧జ' నుంతయీని యున్న తావు 
నుండీ గదలము,.. “టియిుంతోాయు సూయ్మమ్రనది 87. పృథ్విలోసూండ 
ట్రై కుగూగయు.. లుంయుటు సిళ్ళ "తె ముసది, ఇట్టు (ప్రతిభూతమునందును 
ఏదు భూతములు భమిడియున్న!న సిని శయంళము బిటీని తెలియ 
నలయునన్న 6 దెలియకు, గలియకగపోణా నందయముగూడం గలుగును. 
మూీణయు (భొంగినళ్గ మున సషయముపపె గనోదములను గాసంపవలయు 

నిన 

నను దురభివూానముసై నము గలుగును నీ9, 

వాయున్సన: దెం మని యున్నటుల స్ఫురింపసపోయినను నందు 
బంచభూగము. లిమిడియున్న సంగతి సూష్మవాయునవును శోధించినను 
గోచరింయను 40, +౫ పంచభూ తాత్మీనవాయువే నూలనూయ, దీని 

యందే నూ గిసణములు గలన్ర. కావున మాయ, |న్రిగుణములు 
నస్సి యు భాంచ. "తికము తె యున్న 41. ఇట్లు పంచమభహోభూాతములు 
(తిగుణములుగలసి యష్మ్యనిధ్యప్రగ్భృటి మనది. శావున [దిగుణములవెంట 

నపిగూడం బాంచగాతిగ ములనియమీ తెలిసికొనుడు 48. శోధింపక . సంజే 

హములగుం 'బాల్బడుట మూర్థత్వమగును, కావున సీయంశమును సూత్ము 
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దృష్టితో విచారింపవలయును శ్రీకి. మాయయందున్న సూమ్మమహాపంచ 
భూతములు [దిగుణములతో 6 గలసి స్పష్టదశకు వచ్చెను. తరువాత 

జడత్వమునొంది స్థూలపంచత _త్వస్వరూపములోనికి వచ్చెను 44. పిమ్మట 

ఆ స్థూలపంచత _త్స్వములనుండి యో పిండ బహ్మాండము మొదలగునని 

యస్నియు సృజింపంబడెను 45. “సైని సంగహాముగాజెప్పీన పంచనుహో 

భూతముల మి|శణమంతేయును (బహ్మాండము నిర్మాణమగుటకుం బూర 

ంతిక్ 46. (బహ్మాండమునకుం (సృష్టి రచనమునకుం బూర్వము మూల 

మాయ యుండెను.దానిని సూక్మదష్టితో విచారణము చేయవలయునుక'/. 
(పంచత కములు, అవాంకారము, మహా త్ర తము లసి) ఈ సప్తకంచుకి 

యగు (ప్రచండ్నబహ్మాండము _ (తై)లోక్యము) అప్పుడు నిర్మితము 
గాకుండెను, ఈ మాయ, అవిద్యల కోలాహలము బూర్తిగా నీవల 
విషయమే. (పై నం జెప్పినదంతయు దీనికి? బూర్వస్థితి) ఉ8. (బ్రవ్మావిష్ణు 
మహేశ్వరుల యుత్స_త్తియ్యు బృథ్వి, మేరుపర్వత, స_ప్తసాగరముల పుట్టు 
కయుం దరువాతిబే 49. సవ సలోకములు, నానావిధస్థానములు, చండ్ర 
సూర్య ఆ*౦+గణములు, స్వప్తద్వీపములుు పదునాలుగు భువనములు 
మున్న గునవియు 50, "శేషుడు, కూర్మము, స_ప్పపాతాళములు, ఇరువది 
యొక్క- స్వర్ణములుు అష్టదిక్పాలురు  ముప్పదిమూడుకోట్ల "జేవతలు 
మున్నగునవి యన్నియు దరువాత  నేర్చడినవే 51. పండెండుగురు 
సూర్యులు, ఏకాదశేరుదులు, నవనాగములు, బువులు, నానావిధిేవావ 

తారములు గూడం బిమ్మటం బుట్టినవె 52, మేఘములు చక్రవ_ర్హియగు 

మనువు, నానావిధముల యుత్స త్తి మున్నగునవి యసంఖ్యాకముగా 

నున్నవి. ఎంతదనుకనని చెప్పుదును, ఇవియన్నియును (బరమాత్మకును 
మౌాయకున్సు నీవలివె 5కి, ఈ సంపూర్షవిస్పృత (బహ్మాండమూలము, 
వెనుకంజెస్పిన పాంచభె తిక మూలమాయయీ 54, బ్రంతకుమున్ను చెప్పం 

* తూలమాయ పాంచభౌతికము. కాని యీసంచభూకములు ' నూయయందు 
నూక్క్మురూపముతో నున్నవి, దీనికిదరువాత గుణమూయ, త్రిగణమ లు, నూక్ష్యుభూత 
మాల్బు స్థూలభూతములు (వీనిని స్తీ సమస్థలవారు త త్త్వములనిరి.) (కమముగా నిర్మాణ 
మయ్యెను. ఐనను బైనబెప్పిన “*ఒక్కొాక్క_భూతములోని పంచభూత మి(శ్రణము, 
నూత భూతముల స్థితి. అప్పుడీ బ్రహ్మాండమా నిర్మాణము కాకుం డేను, 
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బడిన సూగ్వు'భూాతములే ముందునగువచ్చి స్థాలరూపము నొం'ెను, 

నాసి నర్మనము రాంబోవుసమూసమునందు. 'నీజునేటుగా. విపులముగా 

నొనర్చితిని. (శ్రోతలు వానిని బాగుగా నాలోచించి గ్రహింప 
వలయును $5.56. అబ్బు విచారించి గహించినమయడల నీసంచభూతాగి క్ర 

ముగు ((హ్టుండస్థితి చో. విశదము గాగలదు. అటునీమ్ముట నీ 

“ముఖ దృశ్యమును) సిడిచి నిరాశారనస్తువును బొందణల్దుదురు 57. 

నుహాద్య్వారమును గడచి భ్ర్రలు 'చేనదర్శనమును గాసించునట్లు దృశ్యనివే 
చనముగాసించి మిథ్యాద్భశ్యమును నదలి సాధకులు సరమాత్మదర్శనము 

నొందణగలబ్లైదరు కర, ఈ సంపు గ్ల దృళ్యమ౧శయు బంచభూతమయముగా 

నున్నటి, దృశ్యము సంచభొాతములు గలసినులసి ఆయొకదానిళోనొకటి 

"ఎనగొనియున్న ని 59. ఈ పిథముగా సీస్ఫ -యంతయుం బంచభోతముల 
వలననే సిర్మాణమయ్యను, నీనివర్ణన ముందుగ నినుండు 60, 

Bs: wr wiles 

పదవ సమాసము . స్లూలపంచమహాభూత ములు. 

(వస్నుతసషంయము గల గఠిన్నమనది. కావున సుబోధమగుటై 

మిగుల స్పస్టముగా ఫప్పూదును 1. సంచభూతములళో 'నేర్చడిన యా 

స్యథణము నేలు సి ధము గా 6 గాజూలదు. యను గొంత స్పష్టపజది 

పొస్పుదును వి, 

స*నాఏిధముటుగానున్న చిన్న "పిద్దపర్యగములు, ఇరు ఫీలలు, 

శిఖరములు. గొంగారగకియి ము: గునసియుస్నియుం బృధథ్వి తీ, అనేగ 

సలములలో నానానినిములుగొనుండం మన్ను, ఇసుక మున్న గువస్తువు 

టును ఉ గొ గొోస్ప నుందర్శగానుములు నగరములు మందిరములు, 

పొధములు, స్వస్పన్వీసములు,  నవఖండములు మున్నగునయు 5.60, 
అనీ శనగలు, రాగాలు బహుుభాసలలో గొశలము గల మానవులు, 
నోసాసిథధములుగనుండు అ'చారపద్దగులు గల మనుష్యులు, ఎనుబది 

నాలుగులతల యోనులనుండి నించిన సంపుర్ష్మ బీవ్రుల్కు నింక జందజు 

జీవధారులుగలరో 'వారలందణును సృథ్వియని?ష; [గ్రహింపవలయును 7, 
పాడుపడిన. మైబానముటలుు పచ గనుండీ నే గసర సమునుగూర్చు నరణ్య 
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ములు, గిరికందరములు మున్న గు నానావి ధస్థావరములన్ని యునుబృథివి యే. 
అనేక (పాక ఫతికస్థలములు, నానావధములుగానున్న మానవనిర్మిత స్థలము 

లును 9, సువర్ణాద్య నేకధాతువులు, నానానిధరత్న ములు, బహువిధవృత్ 

ములు మున్నగు దారుజాతియు' బృథి(య 10. జ్రంతయేల, జడమును 

గఠినమును నెంతగలదో యదియంతయు నిస్సంశయముగాం బృథివియే11. 

సాధారణరీతిగా నిప్పుడు పృడ్వరూపమును డెలిపిలిని, ఇంక జలలమ్ణ' 

ములను సంజేసముగాం జెప్పెదను. (శ్రోతలు సావధానులరై విందురు 
గాక 12, 

బావి, కొలను, చెజున్ర, నది మున్న గువానిలోని జలము, మేఘము, 

స_ప్పసాగరములు మున్నగునవి యన్ని యును గలసి జలము 1కి. 
“తారతీరనురాసర్సీర్షధి ఇతుర్ణలం తథా 

తారసము[దమును మనమ౦ద అ ము దజచుగాం జూచియీ' 
యున్నారము. దాని జలమువలననే లవణమును జేయుచున్నారు 14. 
"రెండవది పాలసము[దము. దానినే శీరసాగరమని చెప్పుదురు. ఈ సము 
(దమును భగవంతుడు ఉపమన్యున కిచ్చెను 15. ఇవిగాక, మద్య సము 
(దము, ఘృతసము[ద్రము, దధిసము[దము, ఇతురససము[ దము, శుద్ధజల 
సమ్ముదము అని మైదు సము[ద్రములుగలవు. ఈ యేడు సమ్ముదములు 
భూమి నావరించుకొనియున్నవ్ 16__17. ఈ విధముగానున్న జలమంతయు 
అప్పు 15. పృథ్యికలోపలను వెలుపలను ముల్లోక ములయందును నంత 

జలమున్నదో యదియంతయు అప్పు 19. బవాునిధలతలు, వృతీములు, 
వృత్షరసమ్సు తేనె పాదరసము అమృతము, విషము మున్నగునవి 
యన్నియు అప్పూలోం చేరును 20. నానావిధరసములు, నేయి, నూనె 
మొదలగు చిక్కని (దవపదార్థములు, శుక్ర ర ర్త మూత్ర, లాలా, 
స్వేద, శ్రేష్మ, బాప్పూదులగు నార్ష్రపదార్థము లన్ని యును అపస్పూలోం 

'జేరును 21.24, 
బశ 'దేడోలవమణములను ' జౌప్పెదను.  చందసూర్య తారాగణ 

ములు 'లేజోయుతములగు దివ్య'దేవాములు మున్నగునవన్నియుం. 'బేజో 
రూపములు 25, సాధారణవుగు నగ్నియు మేఘములలోనుండి బయలు' 
వెడలు పిడుగు, (ప్రళయాగ్ని బడబానలము, రుదాగ్ని, కాలాన్నీ, 
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wn ఇ ల అల క CA, గ న NAN War MMe dik అ | wu 1 hl ళల VA 4 Hoole, కలా శీకికిక్ గక 

భూగర్భాన్ని మున్నగుననన్నాయుం - దము 26.౨27, ఇంచగును. సాలాంక 

సుమం, "న్న యుగ యుగంను (౯ ౪ గలము (ఎల్లో చీతముళటును (ఖర 

ములు నగుననన్నీ యుగ 'దీగరూసముణు బిగి, 

స*ంయువునగ (ల నయము చంచంగరయు, వోయున్సు 

(వ తెన్వ సాము, (సి శితినమును. (ఎసోదంచునది వాయునే, 

గదంట్ట నుదుట, మాటా కుట, నడచు మున్నగు స్ఫృస్టీలోని. 

ఎహాునథవ్యాం యులు పయువుననానే జరుగనున్న 99.80. 

చలనఘు, నగనయు, Vondram, 8 ఆము, ఆగ్ంచనము మున్నగు 

సనన యు... ఇండసింరూనీంయయుగు గుల BL (సాము, 

rhe, జ సారస (దానము, సరూానయులను ఎంచ పాణములునుు, 

సోగ గు కరము కరము, “జీనద నమ్ము. ధనుడ గుములను ఐదు 

టన వాల ముం సను. సిగరచటనమునునా ఇడ నాయులస్ణనములు, 

చ దస ర్జు శక నాన్న! ముంునూడ ఎ యము గారగణమునని యాూశానమున 

గ్ ఘుగామున్న ను 5. గ ఆళాళమును సచారింగెము సీర్ణులము 

స్ సిళ్పీలంఖగన్ను ఆనం 'సగూపముగన్ను. గిగ్ఫిమఘుగను. నుంచు 

(ను Ant నయిన ఆ మిల OOO 34. ఆఉకాన శంస 

ఒుంకును... ఎల్నాసిసయున్నది ఆ గ మనమున! నటి 

యుష్మటి మిన ని + పయాతము*ును ఆగాభమున/దే న గ్గనము 

గాము చున్న! Ah, OR న్న Tit Te Ue Fru {(: స్ట ఘునధు ఆళాశము, అటి 

(యన్నీటి గును. భుతు. సిర? *దసరరూసములో" నగ సమానముగ 

నున్నటి తీర sg 7 లం (చ్చ “చని, గరునర్యా! చి ా పను 

సమానముగా నున్న ప్పు ఇ ళాగోమునీ (౧వ్న్మానుని సుల నుమనరాను? $7, 

అ గ “గయున మును (ఇన్ఫో 25 నంయును Cote మియుని 'సనప్వుడు 

అయ గమన స్టతిస్సి మున! pT DN ౧ లిన Sip) (బ్రహ్మము) 

అచటకు, “మును "నిర్శలమ్మున్. యుగకగనట్ట్ణ్లు అాశముసోాద 

నున్నని 1న, Aa, ఈ గ శమము (పహ మున నరిసమూానముగ 

నున్నది 89, న స యొసంగిన (వన్య గృరయు, ఓయా! నస్తువు (బ్రవ్మాము) 

నిర్గుణమును శాత తయున్నునే యున్నది. అకాశమునందుం గానునోధ 

ఖగ మూపాధ  నుముయు * Pa ఇకూూన్య తమ్ములు ఆను నీ 'యడువిధనణగు 
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గుణములున్నటుల శాస్త్రములలో. జెప్పెను. అందుచే ఆకాశము 

భూతములలో నొకటిగాం బరిగణింపంబడినది. నిర్ణణస్వరాపవున్న నో 

నిర్వికారమున్సు సరుషమమును నై యున్నది 4042. కంచుతోం గూర్చం 

బడిన పృథివియు, జలమును నొక్క-రీలిగనే కాన్సించును. కాని యిది 

కంచు ఇది జలము అను వివేకమును జతురులగు మానవు 'అజుంగు 

దురు 4కి. దూదిరాశిలో మధ్య నొక స్ఫటికశిల పడియుండెను. ఇది 

యంతేయును దూదిరాశియని జనులు దలంచుచుండిరి. ఒకదినమున నొక 

మనుజుడు ఇది దూదిరాశి యనుకొని డానిమోంద దుమిశెను, వెంటనే 

తలపగిలెను. ఈ పని దూదివలన నెట్లుకాగలదు? 44. కొన్ని కొన్ని "తెల్లని 

కంకరరాళ్ళు బియ్యములో? గలసి బియ్యపుగింజలవలె వంకరగలెగి 

యుండును. అవి భోజనము చేయుసమయమున దంతములలో బడినపుడు 

గాని గోచరించవు. |త్రిభాగము (సున్నము, ఇసుక్క గచ్చు నందున్న 
కంకర (బ్రసుక (తిభాగమువలెనే కనిపించును. కాని వెదక పరిశోధిం-చచినవో 

కఠినరూపముతో 'వేజుగనున్న ఇసుక గోచరించును 45-46. జెల్లమువలెనే 

చెల్లపురాయిగూడ నుండును. కాని ెల్లపురాయి. కేనల కతోరముగ 
నుండును. నాగవళ్లైకత్సైయు మూలహళకియు, హాఠరియు నొక్కు 

పోలికగ నుండును. ' అంతమాతమున నాశెండును నొకటియెయని యెవ 

రును జెప్పజాలరు 47, బంగారపునీరు పూయబండిన యిత్తడియు బంగార 

మును జూచుటకు సమానముగ నుండును, నిప్పుపయినుంచి కాల్సినవో 

బంగారునీరు పూసిన యిత్తడ్మిబతుకు బై టబడును 458. ఇంక నీయల్ప 

దృష్టాంతములను జాలింతము. ఆకాశము కేవలము భూతము, ఆ భూతము 
అనంతము ((బవ్మాము) నొక్క-టి యెట్లు గాగలను? 49. వస్తువునందు 

(బ్రహ్మమునకు వర్ణ మేలేదు. ఆకాశమో శ్యామలవర్ష ము' గలది, 

ఈ స్థితిలో నేర్చరులగు మానవులు ఆకాశము (బహ్మాము సమానమని 

యెట్లు చెప్పంగలుగుధురు? 50. 

అనంతరము (శ్రోత లిట్లుప్రక్నించిరి. స్వామి! ఆకాశము కేవలరూప 
హీనము, (ఆకాశము (బహము సమానముగా రూపరహీతముల్ఫు51. మిగి 
లిన నాలుగుభూతములు నరములు. ఆకాశమునకుమ్న్మాతము నాశనము 

లదు, ఆకాశమునందు వర్ణ వ్య_క్రియును వికారమును లేదు 52. ఆకాశము 
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భాచలముగాం గాన్సించును, దానికి నొశనమున్నుల నచట గోచరించును? 

ఈగ'కు ౪ 'శ్వగానుని నూ (య (సా నము గి, ఈ (ప్రశ్నము నాలించి 

న సయొసంగు (సగ్గు నగరమని. ఉల సాకాళలయణములను ఆలింపుడు గ4ీ, 
అగరు. తమోాగుణమునుంకే జనింధను. అందుచే ఆకాశము కొను 

Bar “నీనతోముగొ నున్నది, _ అంతియగాక ఆకాకశ్లమునగు (జ్ఞానము 

నహూన్సతాము (ను "వీరుుగూడ గలను సన, అస్జానమునలన+ గామే క్రోధ 
సాాహోభ్। రసో కానులు జనించును. ఆ గుణముటన్ని గ! యమును అకాశలతుణ 

మూలే సగ, ఆ సాము 'బేసిదాన! శూన్యమని "నీరు. ఈ యగ్ధములోనే 
నై? కును హ్యాదయశూన్యులని యందురు 57. _న్తసగౌాకార 

మున (4 గాన ష్ము శూన్యము, శూన్య ను 6. ఉటునీ నము 

తడ యును) మాసము గగ, గ గ ఓనము మె శూన్య మును, వికార రహీ 

Deas సం mr 7 "భ్యనస్త్వుగూపమని యున్న దెస స్టణగటుసుదుము 1 

విప సుహామటా నా త్రయము సఛోముసర్స్యరూవమునలెం గన్సించునుక9, 

భన చూ గళ్ల మును సు ము గీ. ముస దీ, ఆం చు fi 

మగు ఎయు. సనమునంన సగనముగును. గాన అగాళము నశ్వం మని 
గక నగును 00, కాకము. (బి ్రస్పోగూసము.. మాాచుటగు ఏక 

MS? NSH యును కని Baldy సూ! ఇఫ్యుత్వుప వము గలను. 

(6 గ నగి! సు వాస యగగ “గదయ చప్పున భు, అరి ములో న్యూంన 

నర్గమున్నటి. స్వగూనమున చీకు) 6 Gl, కల్బనబుగ్ణుతో 6 ౫ పయి “చిన 
యడల గిర ము (౪ నాము సంసా నముగాం టచును.. వొ స్పనయునకు 

ఆ 9 గేమున్న. (బ్రహ్మో యునగి!_ గంగయా 'భీదమున్నటి 62, “గరగ 

సుష సృ నష్ట శాడును._ సపాంనముగనీ గోచరించును. సొగనముతో 

విను యడల. సీ Bo mn శీదము :గదమునును 0౫, గల్చిళ 

సా యు సర్నెసంాగిము సస ంనముగి. గొన్పి, నును, సరీకకుల . ఆంటి 

కమల  జీదము సొచరించి రును (4. 1 డం స "ఫ్రలనుజూచి శేళ్ళీల 
మోోంసపోవ్సుమున్న స? 'లేళ్ళను సత్వ్యాసణ్య న; గి దు. 

m4 దృష్టాంగములనలన (4 1" భాగము pan 
"సలు. సరి శ్రోతు UN గలరు గర్, ఆకాశముననంు. “కులుXముండీ 

మరయు అాగేము. సాడంగలము. as (బువొ మును జూడో ఏలులేదు, 
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(బ్రవ్మామును జూడవలయునన్న చో మనముగూడ (బహ్మము గావలసి 

యుండును, స్వభావసి ద్ధముగా వస్తునునుజూచు విధమిది, (వస్తువుతో ( 

చాదాత్మ్యము కలుగునంతవరకది గోచరింపదుు 66. 

ఇంతటితో శంకానివారణమగును, సందేహావృ త్తి య స్తమించును. 
భిన్న త్యమువలన స్వరూపస్థితి యనుభవములోనికి రాజూలదు 67. ఆకా 

శము అనుభవములోనికి వచ్చును. స్వరూప మట్లుగాదు. అనుభవము 

కాకు 'వేజుగానున్నది, కావున నాకాశముతో దానికి సామ్యము కొంచె 
మేనిలేదు 68. పాలలోయలసియున్న_ జలమును రాజహంసములు విడదీయు 

నట్లు (బవ్మామును ఆకాశమును సాధుపురుషులు (గ్రహించి విభజింప 

గల్లుదులు 69. సంపూర్ణ మాయకు సంబంధించిన గాధాజాలము దెలిసి 

కొనవలయు నన్న చో సాధుపురువులచెంత కేగవలయును. మోవపదవి 
సాధు సమాగమమువలననే సిద్ధించును 70. 

+ x 

ఆఅవ సమాసము -- సత్సాంగత్యము _ మోక్షము. 

డ్రోత వక్తనుజూచీ వినయపూర్వకముగా నీటులం (బన్నించెను. 
కృపామూర్తీ ! దేనుండనగునాకు సత్సంగమమహిమ యొట్టిదో, మోకుము 

సత్సమాగమమువలన నెన్ని దినములకుం చాపీంచునో తెలుప (ార్భించెదను 
1౨2. వక్ష ఇటుల బ్రక్యు త్త త్రరముచెప్పెను, సత్సమాగమమువలన ము క్రీ 

తత్కా-లముననే లభించును. కాని సాధుజనుల యుప పటేశములయందు 
విశ్వాసముంచవలెను, దుశ్చిత్తుండుగనుండుటవలన హోనికలుగునుకి. (పశ్న: 
స్వస్థదశయందుంసాడ మనస్సాకొ-క్క-ప్పుడు అకస్మికముగం జంచలమై 

పోవును, దానిని స్థిరముగానుంచు విధమెద్ది? 4, ఉ_త్తరము: మనస్సునకు 
గల చంచలత్వమును నివేకముతోనాపి సావధానమును జూచికొని సాధు 
జనుల యుపబేశములనాలించి సమయమును సార్థక ము గానింపవలయునుర్. 

తాను వినినదాని యర్థమును సిద్దాంతమునుసార్చి .వదయమునందు 
విచారింపవలయును. ఒకవేళ మనస్పింకను జంచలముకాందొడంగిన యెడల 

మజుల (నోవాము జేయవలయును 6. అర్థమును దన హృదయమున 
బాదుకొలుపక పై పె శవణములు గావించువాండు (శోతయనందగండు 
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సోత్సాం౫త్యే ము _ మాతము సీ = 

వునువ్వురూప ముగానున్న పాపాణము 7. ఇక్కడ (శ్రోతలను బాపాణ 
ముతోల జబోల్సినార మని చింతించెదరేమో ! మంచిది. ఇక సావధాన 

మతితోం బ “పాణ లతీణములు వినుండు రి, 
ఆ “తెనొక్రమారు చెక్కి- సరిపజచినచో చెల్లపుశునది యటులేయుం 

డును చూడుడు. సుత్తెతో నొకమాజు ఉాతినుండి ఏరుగంాట్టబడిన 
తునక మజల నెప్పుడును  చానితో నతుకదు. కాని మనుజునిస్థితి యట్టిది 

"కాదు. వానికున్న దుర్చుద్గి యొకమాజు తొలంగించి వై వై చిననో రెండవ 

వాటం తేనంతన యావరించును 910. నేర్పుటవలన మనుజునకు 

దుర్చుద్ది యొొకమాటు తొలంగిన తొలంగును. రెండవసారి మణుల నది 

లో నికివచ్చును. (సాహాణస్థికీ యిట్రైది "కాదు. అదియొకసారి చెక్కి. సరిచేసి 

నాదో నిరంతర మటులేయుండును.) "కావున మనుజునికంకుం బాపూణము 

కుసులమంచిదని జేలినది 11. దురుణములను విడువంజాలని మనుష్యుని. 

శావె-బాముకంకొు నీచునిగా భావంపనగును, ఆతనికంశు జాయియేకోటి 

రెట్లుమంచిడి 12, పాపొణము కోటిరెట్లుమంచిదని యేలవెప్పితినో వినుండు 
18. మాణిక్యము, ముత్యము, (ప్రవాళము, వై. డూర్యము, వజము, గోమే 

థెకముగో, స్పర్శవది, చందకాంతము, సూర్య కాంతేము మున్నగు నమూ 

ల్వవుగు "ఆ “ లెన్ని యోగలవు. ఇటులె నానావిధములగు నాషధమణులు 

అత్యంతోప కయోగకరము. లింక నెన్నియో గలవు 14-15. ఇవిగాక 
యింకను విలువగల పాపొణము లెన్ని యోగలను, అవి నానావిధ పు పుణ్య 

తీర్ణదాలందును, చావ్రలయందును, . గోనేరులయందును నున్నవి. మజి 
కోన్ని శిలలు శివకేశవులయాపముతో 6 బూజింసంబడుచున్నవి 16. ఈ దృష్ట 

తో కు "*రించిలిమేని మనుమ్యుయడా వాహాణములముందు మిగుల దుచు*6 

డని విశదవుగును 17. కావున మనుజుడు పైన 'బేర్కొనిన శిలలతో 
సమాానుం ెన్నంటికిని గాండు, దుక్చిత్తులు, భ_ 5 గహీనులు నగువారలను 

మాాూాతము అపవ్మితములు నిరపయోగములు నగు ఉళ్ళతో బాగుగా 

జభోల్వవచ్చును 18, 

ఇంక నీవిషయమును విడిచివేయుదము. దుళ్చి త్రమువలన హాని 
గలుగసననియు, నీ కారణముననే మానన్రునకు (బ్రపంచముగాని పరమార్థము 
కూని ' సముకూరజాలదనియు బాగుగా జ్ఞాపకముంచుకొననలయ్యును 19, 109, 

న re న! 
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దుళ్చి _తృత్వమువలనం గార్యనాశనమగును. మనస్సునం జింతగలుగును, 

మజీయు విన్నమాట తణముసేంేని హృదయముననుండదు 20. 

దున్చీ _త్తమువలనం బరాజయము కలుగును, జననమరణములు[పా క్పించును, 

హోనికలుగును 21. దుక్చిత్తులగువారు సాధనమునకు౮ాన్సి భజనమునకుం 

గాని తగరు. వారలు జ్ఞానమునెన్న (టికి నార్జి ౦పజాలరు 22. నిక పో యము 

గాని విజయముగాని, స్వహితముగాని దుశ్చిత్తునకు సమకూరదు 2కి. 

సె కిజూచుటకు స్థిరబుద్ధి గలవానివలతె గోచరించినను దుశ్చిత్తుండు తన 

హృదయమునమా త్రము తీఠనిసందియములచే నాందోళనపడుచుండును2శ, 

వీచ్చివానికి పిశాచావేశముచే బాధపడువానిక్సి (గు. వానిక్కి మూంగ 

వానికి కెవిటివానికి నెటులం గాలము వ్యర్థముగా గడచునో యటులే . 

దుక్చిత్తునకుగూడం గడచుచుండును 25-26. సావధానము గలిగియున్నను 

నిట్టి మనుజులకు బరమార్థమేమియు బోధగాదు. చెన్రలుండినను మంచి 

విషయము వినంబడదు, జ్ఞానమున్నను సాం రవిణారమే తెలియదు 27, 

దుశ్చిత్తునకును, రాత్రింబవళ్ళు సోమరితనముతో మెలంగువానికిని బరలోక 
మెన్నంటికిని లభింపదు 28. దుశ్ళ్చిత్తుం జెటులో తన నై జగుణమునుండి' 
విడివడినంతనే వానిని సోమరితన మూావరించును. సోమరితన 'మేర్చడిన 

యంతన మానవునకు సదవకాళము చిక్క-జాలదు 29. 

అలసత్వమువలన నాలోచన మంతరించును. ఆణార మడుగు 

బట్టును. ఏమేమి యాచరించినను సోమరికి ఉత్తమోలత్తమములగు విషయ 
ములు జ్ఞాపకముండవు 80. అలసత్వమువలన (శ్రవణము కుదురదు. నిరూ 

పణము కాదు, పరమార్థవిపచనమునండు శ_కి మలినమైపోవును 81. 

నిత్యనియమములు సోవీరితనమువలన నశించును. అభ్యాసము తోలంగి 

పోవును. సోమరితనమువలన సోమరితనము మటణీంత వృద్ధినొందును క్రి2, 

అలసత్వమువలన ధఛారణయు ధృతియు నడుగుబట్టును, వృత్తి మలిన 

మగును, వివేకము మందగించును కికి. అలసత్వమువలన నిద వృద్ధి 

యగును. వాసన వి_స్సృతమగును. నిశ్చయాత్మకమగు సద్బుద్ధి సేల్ 

గలియును కి4. దున్చిత్తమువలన అలసత్య మంకురించును. అలసేత్వము 

. వలన సుఖనిదవచ్చును. సుఖన్ని ద్రవఖనః గేవల మాయువునాశనమగును లిక, 
న్మిదయ్యు సోమరితనము దుళ్ళిత్తత కలుగుటయే మూర్భలతణము, 

rrp a ఇ శా్యాో 
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ఈ యవగుణములవలన నికాపణము బోధలోనికి రాజూలదు 86. ఈ 

మూండు దుర్గ శణములెచటనుండునో అచ్చట వివేకము నిలువనేనిలువదు. 
అజ్ఞునియగు పురుషు. డీయవగుణములయంటబే సాఖ్యమున్న దని తలం 

చును క. ఆశలియైనతోడనే భుజించును,. భుజించినంతన సోమరితన 
మావరించును.సోమరితన మావరించినంతన నిర్భయముగా నిదురించునుకిరి, 

ఇటుల నిద్రాసౌఖ్య మనుభవించి లేవనే మణిల దుశ్శ్చిత్తుంగును. ఇట్లు 
వర్తించు పురును లెన్నంటికిని సావధానచిత్తులు కాజూలరు. ఇశ నిటి 

స్థితిలో వారలకు నిరూపణమునం దాత్మహితజ్ఞున మెట్టుకలుగును ? తి9, 

కోతికి రత్నమును బిశాచమునకు |ద్రవ్యకోశమును అప్పగించుటవలనం 
గలుగుదశయే దుక్చిత్తునిముందు నిరూపణమునకు గలుగును 40. 

సాధుసమాగమమువలన మోతు మెన్ని దినములలో లభించునని ' 

"మొదట (శోతలు (పశ్నించియున్నారు. దానికిం (బత్యు _త్తర మిపుడు సావ 

థానులనై_ వినవలయును 41.42. స్పర్శవేది- సోకినంతనే ఇనుము బంగార 
ముగా మారునట్లుగన్కు జలబిందువు సాగరములో వెంటనే కలసిపోవునట్లు 

గను వచేసి యొకనది గంగలో సంగమించినంతన గంగారూపమై పోవు 

నట్లుగను 4కి, సావధానియు, ఉద్యోగియు, దత్వుండును నై యుండు 

పురుషుడు తత్కాలముననే సత్సంగ నుమున మోక్షమును బడయును. 

బ్రితరుల కది యలత్యుము. దాని నితరులు చూడనేలేరు 44. మోశతము 

బడయుటకు శిష్యుని (ప్రజ్ఞ యే | ప్రధానసాధనము, ప్రజ్ఞావంతునకుం గార్యము 
సాధించుటలో నాలస్యముండదు. అనన్యుండగువానికి౬ దత్కాాలముననే 

మోతము లభించును 45. (ప్రజ్ఞానంతు(డునుు, అనన్యుండునగు వాండు 

మోావమునొందుట కొకతుణమా( త మేని పట్టదు. అనన్య భావము కలుగు 

నంతనజకుం (బ్రజ్ఞ యేమియు. నుహారింపజాలదు 46. ప్రజ్ఞ లేనిది అర్థము 
తెలియదు. విశ్వాసములేనిది వస్తుజ్ఞానము కలుగదు. ప్రజ్ఞావిశ్వాసముల 
వలన చేహాభిమానము విడిపోవును 47. చేహాభిమానము విడిపోయినంతేన 
సహాజముగానే వస్త్నుప్వొప్పియగును. సత్పంగమమువలన సద్దతి వెంటనే 

లభించును 48. విశేషించి సావధానిగను, ఉద్యోగిగను, (ప్రజ్ఞావంతుడు 

గన్కు విశ్వాసిగను నుండువాంు సావధానములనుగూర్చి పరిశ్రమ చేయ 
వలసిన యవసరమేలేదు 49. ఉత్తమభాన యు క్షలుగ నుండువారికింగూడ 
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సాధనమువలన మోక్షము లభించును. సాధుసంగవముమునలన దత్కా-లము 

ననే వివేకదృష్టి వికసించును. 50 ఐనను అధ్యాత్మునిరూపషణ (శనణసాధన 
మును అవశ్యముగా? 'జేయవలయును. ఏలయన, నీ సాధనమువలన నందణు 

కును లాభముగలుగదు 51. 

ఇశముందు మోవమెట్టిది ? స్వరూపదళయెట్టిది ? సత్సంగము 

వలన మోక్షము చేకూరునను విశ్వాస మేల కలిగియుండవలయును? అను 

నీ నిరూషణములన్ని యుం జక్క-లో వివరింపయిడును. (శ్రోతలు స్థిరచిత్తులరై 
యీ నిరూషణములయెడం దమధ్యానము నుంతురుగాత $2...58, అవగుణ 
ములను విజిపించుటకు న్యాయనిమ్టురములను (న్యాయ మతి క్ర్షమింపని 

నిష్టురవాక్యములన్సు నుడువవలసివచ్చెను, (శ్రోత లన్యుగహించి యిట్టి 
వాక స్టైములు పలికినందులకు అ(పసన్నులు కాకుందురుగాక 54, 

త్ 

ఏడవ సమాసము __ మోక్షలక్షణము. 

మోడ్ మెన్ని దినములలో లభించునని (కోత లింతకుముందుం 
(బశ్నించియున్నారు. ఇప్పుడు దానికి (బత్యు తరము చెప్పుదును. స్థిర 
చిత్తముతో వినుండు 1. మోశమునెటు లెటుంగవలయును ? మోశమని 
'చేనినందురు ? సత్సంగమువలన' మోక్షమెట్లు లభించును ? అను విషయ 
ములనుగూర్చిగూడ మికుం 'బెలుపుదును ౨, బంధింపంబజినవానిని బదుం 
డందురు. విడివడినవానిని  మోశము నొందినవానిని ము క్రుడందురు. 
ఇపూడు సాధుసమాగమమువలన మోకు మెట్లుగలుగునను విషయమును 
దెలుపుదును కి. (ప్రాణి సంకల్పముతో బంధింపంబడియున్నది. జీవత్యము 
నలన బద్ధమైయున్నది. సాధుజనులు బంధమునుండి వివేకమునే విము_ కీని 
గాంతురు 4, నేను జీన్రడను” అను నీ సంకల్పమును దృఢముగా 
మానవులు ధారణము గానించినపిదపం గొన్ని సంక ల్పములు దాటిపోయి 
నవి. ఈ సంకల్పముచేతనే చేహబుద్ధితోం (_్రాణిబద్ధమగుచున్నది క, “నేను 
జీవుండను, నాకు బంధనములున్న వి. నాకు జన్మమరణములున్న ఏ. మజీయు 
నిప్పుడు గావించినఫలమును మజియొకప్పుడు నేను అనుభవింతును. పాప 
ఫలము దూఃఖము. పుణ్య ఫలము సుఖము, పాపపుణ్యాముల ఫలము (ప్రాణి 
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యవశ్యముగా ననుభవించి తీటువలెను. పాపపుణ్య ఫలానుభోనము విడి 

పోదు. గర్భవాసముగూడం దొలంగిపోదు”” అను నీకల్పనముదృఢముగా 

బాదుకొనిపోనుటశే 6.8 బంధింపబడి యుండుటయని వేరు. పట్టుపురుగు 

తన డారముచేం దన్ను(జుట్టుకొని తనకుందానే బద్ధమగుచున్నది 9. అజ్ఞాన 

(పాణియగు మానవుడు భగవంతుని నెజుంగజాలక యిట్లు నుడువురు, 

“నాకు జన్నమరణములు తొలంగిపోవు 10. ముందుజన్నమున కాధా 

రము గలుగుటకు కిప్పూడేదేని డానముచేసికొందును. దానివలన నా జీవి 

తము సుఖముగా గడువలలదు 11. పూర్వజన్మమున దానముచేయలేదు. 

అందువలననే చేను దరిిదుడనై తిని, ఇప్పూడై నను కొంచెము దానముచేయ 

వలదా” 12. ఇట్లు విచారించి యాతంజేబేని (ప్రొంతవ్యన్ర్రమునో రాగి 
డబ్బునో చదానముగావించును. మణియు నిశోముందు నేను జేసిన దాన 

మునకు గోటిరెట్లు (ప్రతిఫలము నొందుదునని తలంచును 1కి. కుశావర్ద 

ములో గురు -త్రములోం గాఏంచిన డానమహేమలను విని దానములు 
గావించును, అనంతరము తేన హృదయమునందు నేను కోటిరెట్లు ఫలితము 
నొందుదునని ఆశించును 14. డబ్బునో, దుగ్గానినో దానము గావించును, 
అతిధి అభ్యాగతుల ముఖము నందొక తృణమునో, కణమునో వేయును, 

అనంతరము తన మనస్సులో 66నికనాకు నేనాసంగినదానికిం గోటిరెట్లు 

లభింపగలను 15. అ కోటిరెట్లు నేను ముందుజన్మమునందు 'హోయిగోం 

గూర్చుండి యనుభవింతును)” అని యనుకొనును, ఇశ్లు (పాణులవాసన 

జన్మకర్మములయందుం గూరుకొనిపోవును 16. 

ఈ జన్మమునందు నేనేమియిచ్చితినో దానిని రాబోవు జన్మము 
నందుం దిరుగంబొందం గల్లుదునని తలంచువాండు అజ్ఞాని యనియును, 

బద్ధుడనీయును నెజుంగవలయును 17. బవాజన్మముల వీమ్మట సీ నర 

చేవాము లభించినది. ఒకవేళ నీ చేవామున జ్ఞానముచే సద్దతికలుగచేని 

మజుల గర్గవాసము విడిపోవదు 18. ఆ పిమ్మట గర్భవాస మో నరజే 

పొమునం. కలుగునని నిశ్చయముగా భావింపవీలులేదు. ఆకస్మికముగా 

నీచయోనులలో జనించుటగూడ( దటస్థంపవచు ను 19, శాస్త్రము 

లనేకములు గలను, అందు ననేకులీ లోకమునందు మజల నరజన్ముము 
లభించుట దుగ్దభమని ఏకకంఠముగా నిశ్చయించియున్నారు 20, పాప 
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పుణ్యములు సమముగా నున్న పుడే మానవబేహము లభించుననియు, 
నితరవిధముగా మానవజన్నము (ప్రా్తింపదనియు. (ై భాగనతములో' 
వ్యాసులవారు చెప్పినారు 21. 

న్లో శరీరమాద్యం సులభ ౦ సుదుర్గ భం ప్టైవం సుకల్చం గురుకర్ల ర్ల భార o| 

మాయానుకూతేన నమస్త లేరితం పుమాన్ భవాబన్టిం నతశేత్సరత్మహో ॥ ౧ ॥౧ 
పరమదుర్గ్ల భమును, అతిదృఢమునగు నరేహారూపమను నాకను 

గురుభూపియగు కర్ణ ధారుని ఈశ్వర కృపారూపమగు అనుకూలవాయు 

వును బొందియుండియు భవసాగరమును దాటాలని మానవుడు ఆత్మ 

హంతకుడు 22.౨8, జ్ఞానము లేనియెడల మనుజుడు ఎనుబదినాలుగు 

లవల జన్ముమృత్యువుల ననుభవింపవలసియున్నది. దీనినిబట్టి యాతండు 
ఎనుబదినాలుగులతేల జీవములను గావించెనని భావింపవలెను. ఇందు 

వలననే యాతం డాత్మహంతకుం డయ్యెను 24. జీవుడు నరదేహమునందు 

జ్ఞానప్రాప్తీ పీ గావించుకొన నంతవజుకు జననమరణములు విడిపోవు, నానావిధ: 

దౌరుణములును, సీచములునునగు యోనుల ననుభవింపనలనసి యే 

యుండును 25. జ్ఞానము కలుగకుండుటవలన జీవునకు ఎలుగుబంటి, 

కోతి కుక్క "పంది గుణ్తిము, ఎద్దు, "గేదె గాడిద, కాకీ, కోడి నక్కా, 

బల్జి. తొండ కప్ప్క్ర ఈగ మున్నగు నీచయోను లెన్ని యో యనుభవింప'' 
వలసియుండును. కాని మూర్ మగు మనువ్యజాతి ముందుజన్న మును 

గూర్చి యికమిందంహాడ అశపడుచున్నది 2627, చనిపోయిన పిమ్మట 

మజుల మనుష్య దేహమే లభించునను విశ్వాస ముంచుకొనుటలో మను 

జులు సిగ్గుపడకున్నారు 28, మజుల నరొదేవామే లభించుటకుం దగిన పుణ్య 
మా మానవు డేమిసంపాదించుకొనను ? ముందుజన్మపు టాశపెట్టుకొనుట 

దురాశ యనిపించుకొనును 89. మూర్షమును, అజానమునునగు నీ మను 
వ్యజూతి సంకల్పమువలననే స్వయముగా దన్ను బంధించుకొని తనకు. 

దాను శత్రువై కూర్చుండియున్న ది లీ0. 

ఆత శ్రవహ్యాత్మనో బంధురాతై్మైవ రిపురాత్శనః॥ 
ఆ సంకల్పబంధనము సాధుసమాగమమువలన విడిపోవును కి1. 

మ_స్స చరాచరజీవుల శరీరములు పంచభూతములవలన నిర్మాణములగు 
చున్నవి. (ప్రకృతీస్లభావముగనే జగదాకారమునందు వర్తించుచున్న ది కీ2, 
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* వాయు, అనస్థ (9 నూను, స్థానము, భోగము, మొతము గుణము, 

శ గ్ ముళ్నగునం చెపు (నోసిగలు తే_గముల అవీణమయులుో లికి, 

సీ 'డ్యబహ్యోండముల రచనము (ది. సీసారమునలనం గల్పనము ఏ వృష్టి 

BR ఖా 3. [న మునుగు! ర్చిన ష్ 'గ్థాగణము చేసిచేసీ నొనామగో 

ము గికోనునున్న. ( ౪ నొనొనుతీములలో ? నొనొాభేదములు గలను, 
'శీదయములనలన దము నృద్ధి నుగంచుస్ళు న, కని చమక | త్యసషయము 

సాున్రుణు స సం శటటుంగూనురు నన అ సనిషవయలపణ యమమన! 

జీవాయు ఎంచ "నము. దాసియం.దులల. ఆగ ముఖ్యమ మనది 86, 

"జీహము (నంత మున సాళన వ్ర! ఫోనును, “ఇాన్ఫన 'దొసి నొాత్మయనంజూలము, 

- హొముటును చసన సములు సముద*:కు మిమిడీయున్నది రీ7. అంతః 

గరణము, (ప్రాణము ము గుముల్కు ద 1ద్రియములుు సూయ్మబేహము 
4మున్యగుసాసి అశయులు ౪ 'త్రుములలో “నరింపంబడియున్నస 88. 

సూత్ముబేహమునుగూర్చి. శోగంచుటనబన  అంతెనరణముు. మనస్సు, 
బుస చి నము, “హంగ 1*+రము మున్నగు నొనాతిత్లో సొధులగ్ ౧కు 

ఘే? అగ్ము.ముస్నృదని ఏళదనుగును 20, స్ట లము, సూయ్ళము, కారణము, 

మదోకారణఘయు, ర్యా, హిరణ్యగ ర్క (వ్యాగ్ఫతి, మూల్య్పన్ఫృతి 

యనునామములునల = భాను బెనిమిది గలన్ర 40. నాలుగు విండము 

లలో నాలుగు (ప్రజ్మండములలో నీంధముగా 'చేహాము లెనినిదిగలవు, 
వీసి కుందు బస్బగినిబురుషుని నృట్మసొందించినచో పసదిబేవాయము లగును 

41, త గులు అకణమి్యట, అన్నె. న్వ్వములకు సొమీగానున్నది, ఐనను 

అన్య mm? wD ON నున్నదు. కార స్ట్ము, సో గ్గ , కారణము, 

Hamann దాని (ఆశి AN) దృశ్వములు 42. 

సీజను, సీ డబహ్మో :డములు మున్నగును భూము, అవిద్య 

లతో సంబంధించిన గందరగోళములు, వీనిని (+ గందరగోళములను) 

సునరించయబూసినవో. సిముకుము. మిగుల ని సృృతమగును, అత్మ వీని 
Hey wg 

శాలు గస స ర్ర్యనూలుగల జొ్సటినిగూర్చి 17 వ దశకము 0 ప సమానము 
1 "ముదల 6 పద్యములలో బి స్ఫృతయుగ సరి పంబ డెను, ఆందుం జూటదనగునుః 

+ నూష్క దేవా వివరణను గూర్చిన విశేగదర్గ జము 17న దళశనము రీ. 

నరూనము 1౧ సంగ 22 HK దద్య మూలలో? గాందదల చణ ను, 



PT దానబోభ ద. 5.7 

యన్ని ంటికంకును వేజుగానున్నది 48. వా_స్తవముగాం జూచినవో ఆత్మలు 
నాలుగుగలన్ర. వాని లత్సీణములు చెప్పుదును ఈ చెప్పుబోవుసిషయము 

నందు మో హృదయము దృఢముగా నుంచుండు 44. మొదటిది జీవాత్మ, 

"రెండనది శివాత్మ, మూడవది సంపూర్ణ విశ్వవిశ్వమున కాత గాయుగు పర 

మాత్మ నాలుగవది నిర్మలాత్మ 45 మాయాకారణమున సీ నాలుగింటిలో 

ఉచ్చనీచభేదములు భాసించుచున్నవి. కాని వా_స్తవమున కినాలుగును 
నొక్క-టియే. దీనికి దృష్టాంతము 46. ఫఘటాకాశము, వముఠాకాళము, 

మహదాకాశము, చిదాకాశము అను నీ నాల్లును అకాశభేదములు. (ఉపా 

ధికారణమునం గల్లినవి.) కాని వా_స్తవమున కీవియన్నియును గలసి ఒక్క 
యాకాశమేయెనట్లు 47, జీవాత్మ, శివాత్మ, పరమాత్మ, నిర్హలాత్మలు 

అను నీనాలుగు భేదములును మాయాశకారముననే యీర్చడి యున్నవి, 
బాగుగా జూచితిమేని అన్నియును గలసి ఆత్మయొక్క-టియే 48. భట 
మునందు వ్యాపించియున్న ఆకాశము ఫఘటాకాశము. అటులే పిండము 

(సచరాచర "దేహములు) నందు వ్యా_ప్షమైయున్న (బహ్మ్మాంశమును 

జీవాత్మయందుర్గు 49. మఠము (గృహము) నందు వ్యాపకమైయ.న్న 
ఆకాశము మకాకాశము. అటులె |బహోండమునందున్న (బహ్మాంశమును 

నీవాత్మయని చెప్పుదురు 50. మళమునకు వెలుపల వ్యాపించియున్న టులం 

గాన్సించు అకాశమును మహాదాశకాశమని చెప్పుదురు. లకే (బిహ్మాండ 

మునకు వెలుపలనున్న (బహ్మాంశమును బరయాత్మయని 'చెప్పడురు 52. 
చిదాకాశము ఘటమఠాదులగు నుపాధులకంకు  వేజుగానున్నట్టు పర 

మాత్మగూడ దృశృరూపోపాధికం'టె వేజుగానున్నది 52.  ఉపాధియోగ 
మువలన ఆకాశము భిన్నముగా. గాన్సించును, సత్య మునక ది యభిన్న 

మైనది.అ'క్లే స్వానందధనమగు సచ్చిదానంద పర మాత్శగూడ సవుర సమును 

అభిన్నమునై యున్నది 58. దృశ్యమునందు లోపలవెలుపల _ నిరంతర 
ముగా బరమాత్మ వ్యా_ప్లమైయున్నది. దాని గో "ప్పతనము వివరించుటకు 
శేషుడుగాడ నసమర్థుండు 54. ఈ పరమాత్మను నెజుంగుటవలన జీవత 
ముండదు, ఉపాధిని జూపుచున్న పుడు జీవాత్మాది చతుక్భేభములును 
దానియోగముననే యేర్చడియున్నటుల విశదమగును. వా_స్తవమున 
కనియన్నియు నభిన్నములు 55. (ప్రాణి జీవత్వకారణమున వక'టేశీయమై 
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అహంకార యోగమువలన జన్మపర్మి భమణములందుం బడెను. వివేక 
_దృష్టితోం జూచినవోం (బ్రాణికీ జన్నాదులేవియును లేనని తేటపడును 56, 

జన్మమృత్యునులనుండి విడిపోవుటను మోతమందురు. త _త్త్వముల 

నన్వేషించినవో వా_స్పవవస్తును (బవ్మామ్ఫు లభించును 57. ఆ వస్తువే 

మనమైయున్నా రము, “సోహంి అను సీమహావాక్య తాత్చర్యమును సాధు 

వులే తమనోటినుండి చెప్పుదురు 58, సాధు వేషణమునం దనుగహిం 
చునో ఆ తణముననే మోవము గలుగును, ఆత్మయందు బంధన మెక్క-డ 

నుండివచ్చినది? 59. ఇంతటితో మా(శోతలకు శంకవిడిపోవును. సంచేహ 
వృత్తి యస్టమించును. సాధుజనసంగమువలనం దత్కా-లముననే మోత 
పదవి లభించును 60. స్వప్నమందు బంధితమగ్య ప్రాణి జగదవస్థలోనికి 

వచ్చినపిదహప ము_క్రమగునట్లు అజ్ఞ్వనకాలమున బద్ధులగు జీవులు జ్ఞానము 

వలన మోశ'మొందుచున్నారు 61, అజ్ఞననికి యంత మైనపిమ్మట సంకల్ప 

విషయికములగు దుఃఖములన్ని యు నాశనమగును, వెంటనే మోక్షము 

' సిద్ధించును, 68. స్వప్న బంధములను (చెంచివేయుటకు ఇతరసాధనములను 
"వెదుకవలసిన యవసరము లేదు. జా గదవస్థనొందుటతక్క- నందుల కితర 

యత్నముతోం బనియేలేదు 6కి, అ సంకల్పముతో బంధింపబడిన 

జీవునకు. గడలేరుటకు రెండవయుపాయ మేదియులేదు. అతనిబంధనము 
లన్నియు వివేకమువలననే విడిపోవును 64. వివేకములేక చేయుసమసో 

పాయములు వ్యర్థములగును. వివేకముతో జూచినమెడల స్వయముగా 
జీవ్రజే యాత్మ 65. ఆత్మకు బద్ధత్వము లేదు. మోషములేదు. ఆత్మ 

కీరంటిలో శేదియుసులేదు. అ్లు చన్మమృత్యువులు కలుగుటగూడ అత్మ 

శిప్పటికిని సంభవముగాదు 66. 

ల 

ఎనిమిదవ సమాసము - పరమాత్మదర్శనము. 
పరమాత్మను సీవేయని వెనుకం జెప్పియుంటిని. ఇప్పు డాపరమా 

త్మను జూడుండు 1. పరమాత్మకు జన్మమృత్యువులు, రాకపోకలు బంధ 

మోవములు లేవు 2. పరమాత్మ నిర్లుణముగన్సు నిరాకారముగను, 
అనంతముగను, అషారముగను, నిత్యముగను, నిరంతరముగనునై యథా 
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విధముగనున్నది కి. అది యన్నింటియందును వ్యా_ప్లమైయున్నది. అనేక 

ములో నొక్క-టిగ నున్నది. దానినిగూర్చిన వివేక మలేర్య్యాము 4. పర 

మాత్శషస్థికి “పె “పెని నుడువంబడినటులుండునని (శ్రుతులు పలుకుచున్నవి. భి 

వలన బేరమాత్మ లభించుననుట నిస్పంశయము ర, ఆభకి తొ విది 

విధములుగా నున్నవి. నవవిధభ క్రులవలన ననేకులు ముక్షులె రి 6. 

తొమ్మిది విధములగు భక్తులలో అత్మనివేదనభ_ క్రి ముఖ్యమును శేష 

మును నై యున్నది. దీనిని స్వయముగన్వు స్వానుభవరూపముగను, 
నివారముచేయవలయును 7. తనను దనయనుభవముతోనే నివేదింప 

వలయును, దీనినే ఆత్మనివేదనమని చెప్పుదురు ర. మహాపూజాంతేమున 

(నా యను మోహమును నిడిచి చేవతాసన్నిధిని మ_స్హకమునుగోసి 
యర్చించునట్లు ఆత్మనివేదన భక్షియందుగూడం బరమేశ్ళరునిలో? దన 

(నా?) యను భావమును లీనపజుపవలయును 9. తన్నుందానర్పించెడి 
(నొవేదించెడ్చి భక్తులు కొలందిగనుందురు. అట్లుచేయువార అకు బరవమూ 

తుడు తత్లణమే ముక్త్ నొసంగును 10. శ్రోత యిట్లు (ప్రశ్నించెను. 

తననెట్లునివేదీంచుకొనవలయును? ఎక్క-డశేనిపోయి సే షి ంగపడవలయునా? 

లేక చేవతాస సన్ని ధిని దలను గోసిపెట్టవలయునా? ఏమి 'చేయనలయును? 11. 
దీని ప్రత్యు త్తరమును సావధానముగ వినుంశు 12, 

ఆత్ననివేదనలకుణ మెద్దియన్క మొట్టమొదట 6నేనెవ్వడను)) అని 

చూడవలయును. ఆపిమ్మట నిర్లుణపరమాత్శను గు_ర్జింపనలయును 1లి, 

ఈ ప్రకారముగా బరమాత్మునియొక్క-యు భక్తునిమొక్క-యు శోధనము 

గావించుటవలన ఆత్మనివేదనమగును. భక్తుడు పరమాత్తుని శాశ్గత_త్ల్వము 
ననుభవము గావించును 14. పరమాత్మను గురుతించుచు గురుతించుచు 

నుండ భక్తుడు ఆ పరమాత్శయండె త దూపమైపోవును. మజీయుః బర 

మాత్మునియందును భ కునియందును భిన్నత్వ మేమూ[త్రము నుండదు 15. 

భ కుడు పరమాత్మునికి విభ కృుుడుగ నుండడు. అందువలననే యాతండు 

భ కుండని పీలువంబడుచున్నాండు. బంధనములేనివాండు ముక్తుండగును. 
నేను చెప్పునది శాస్తో కృము 16. పరమాత్మునియొక్క-యు భక్తుని 
యొక్కయు, నూూలమును జూచినవో నీలెంటిమూలములకు భేదము 

లేదనియు. నివిరెండంును నొక్క-టియేయనియు. నీదృశ్యము జగత్తుకంపె. 
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వేజుగానున్న దనియు విశదమగును 17, పరమాత్మునితోం గలిసినపిమ్మట 
దైప్రతముండదు. పరమాత్మకున్కు భ కునకును గలభిన్నత్వ'భేదము నశిం 

చును 19, ఆత్మనివేద నానంతరమునుండెడి యఖేదభ క్లినే సత్యసాయుజ్య 

ము_క్రీయని యెజుంగవలయును 19. సాధుపురువుల శరణ్యములోని 

కరిగి అజ ఏతనిరాపణ _ బోధనొందునాతండు తస్పక త్యదూూపమగును, 
వానినాక్రవేళ మజల వేజుచేయబూనినను 'వేజుకాండు 20. నది సము 

(దములోం గలసిపోయినపిదప మజుల 'వేజబుబచేయ నోళక్యము. లోహము 
బంగారమైనపిమ్ముట నది మజులం గాళిముము నెందజాలదు 21. అటులె 

భగవంతునిలోం గలసిపోయినవాండు మజుల వేటు గాజూలండు. భో కూడు 

స్వయముగాం బరమాత్నుండగును, ఐక మజుల నాతండెన్న 6టికిని విభ 

క్పుండుగాండు. 22. పరమాత్మునియొక్కయు, భక్తునిమొక్కయు 
అనన్వతను అనుభవముగావించు సాధుపురువునే మోతీ[పదాయకుం 

డనందగును 2కి. 

వశ భ_క్తత్వముతోం బరమాత్మునిదర్శించు 'తెజంగుజెలుపుదును. 
ఈ యంశము నెజింగినంతన పరమాత్ముని యైశ్వర్యము మనలోనిశేతెం 
దును చిక. 'దేహమునే నేననిభావిచుటవలన స్వాభావికముగా 'చేవాదుఃఖ 
ముల ననుభవింపవలసివచ్చును. _ 'దేహాతీతుండగుటవలనం బర బవ్మాము 
లభించును 25. (ప్రశ్న, 'దేహాతీతుండగుటయెట్లు? పర్యబహ్మాము నెట్టుపొంద 
వలయును? ఐశ్వర న్టలవీణము లెయ్యెని? ఆజ్ఞ యిండు 26, దీనికి బత్యు త్త 

మును జెప్పుచున్నా(డను, సావధానులరై వినుండు27. వస్తువుచేహాతీతము. 
ఆపరమాత్శయే నిన్నుగా నీవ్రుభావింపుము,విబేప ఎండవై న నీకు చేవాసం 

గముతో నేమియుంబనిలేదు 28. ఇట్టి (సై నిబేర్కొనిన) బుద్ధిగలిగినవానిని 
వేదము లభివర్ణించును. నానాశా(స్త్రములుగూడ వెదకి వానినిబొందనేరవు 

29. చేవాబుద్ధిని విడిచినవిమ్మట సత్యముగా నీ మైశ్వర్యము సిద్ధించును, 
దేహామే నేనని ఛావించునెడల అధోగతికలుగును 80. సాధుపురువుని 
వచనముల నసత్యములుగాం దలంపందగదు, ఏలయన! అట్లు ఛావించినవోం 
బాపముగలుగును శి1. శివ్యయిటులం (బన్నించెను - ఓస్వామి! సాధువచ 
నములనగాంనెయ్య వి! విశ్యాసముంచదగినదెద్ది? అను గహించి సెలవిండుకిజి 

స్వానందధనము, అజన్మ, సోహం, అనుశబ్దములతో నిర్షిప్హమగు నాత్మయే 
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నీవు ఇదియీ సాధువచనము. _ దీనిమోాదనే విశ్వాసముంచనలయును లికి, 

సీవే నిరంతరము బహ్మమవు. మహావాక్యమునందలి రహస్యమిదియే. ఈ 
వాక స్రమును మబజువంగూడదు లి, 'దేహోంత మైనపిమ్మట నేననంతమును 

((బహ్మామున్ఫు పొంబెదను అను నీ విషయము న్మిర్భాంతమని యెప్పుడును 
ఛావింపరాదు కిక. కొందబుమూర్త్షులు కల్పాంతమునందు మాయనాళేన 

మెనప్పుడె మాకు [బహ్మా(ప్రా పియగును, ఇంకొకవిథముగాం గలుగదని 

చెప్పుచుందురు 86. మాయకు గల్పాంతమైనపుడుగాని లేక చేవామున 
కత్యంతము గలిగినపుడుగాని నేన్నుబహ్మాము బొందుదుననిచెప్పుట మిథ్య. 
ఈ విధముగా సమాధానము కలుగ(జాలదు,. సమాధానలతణము 'వేబుగా 

నున్నది కి7, 88. సేనయంతేయును మరణించిన పిమ్మట రాజ్యపదవి 

(ప్రాప్తించును అని తలంచువానికి శేన సురశ్నీతముగా నుండకున్న చో 
రాజ్యమునేలజాలము అనునంశము తెలియదు. (ఇదిమూర్ద కల్చనము)89 

"దేనియందు నూయయుండియు నుండదో 'చేహాముండియు దేనియందు 

పొదేవాదశ కలుగునో యట్టి సమాధానమును బడయవలయును 40. 

రాజ్యపదము చేతిలోనికి వచ్చినపిమ్మట 'సేనయున్నను అభ్యంతర మేమి 

యునులేదు. వలయన! సేనయున్న చో రాజ్య మెన్న(టికిని బోదు 41+ ఆత్మ 
జ్ఞానము (ప్రా_ష్షమెనవిదప దృశ్య దేవాస్థితిగూడ నిట్టిదే. 'దేహదృష్టికలుగుట 
వలన సమాధానము శాంతితొలంగిపోదు. * 42, మార్షమధ్యమునం 
'దేదేని సర ఏరూసముగా నున్న చెట్టువేరును జూచినచో మిగుల భయము 

కలుగును. నా_స్తవమున కిది సర్పముకాదు. ెట్టువేరులని 'తెలిసిననిమ్మట 
దానినెవరును గొట్టరు 48. ఇ్లై మాయ భయానకమైనను యోజించి 
చూచినచో మిథ్య, మజిల నది భయానకమని యేల తలంపవలయును?44. 
ఎండమావులనుజూచి యెవరేని (భాంతులై_ దీనినెట్లు దాటయగలుగుదునని 

* రాజ్యవదవియు, నేనయు నెటులుండునో యు ఆత్మజానము, దృళ్య చేహాము 
య ఇ 

ఉన్నవి. నేనయంతయును మరణించినపీదప రాజగుటకం కు నేనయుండంగనీ రాజగుట 

మంచిది. మూాయయణండినను ఆదిమిథ్య గాం దోచన లెను. బేహమూండినను వి దేహన్టితి 

(పా_ప్రికావలయును. రాజ్యపదవి లభించినపిమ్మట నేసయున్నంత మా(తమాన “నీమియును 
జెడిపోదు. ఇతే అత్మజ్తానము గలిగినపిమ్మట మాయయును బేహమును "నేమియును 
శేయంజూలవ్లు, క 
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dos పన్న చో నది భమ, దానిని బాగుగా విచారించితిమేని సంక 

టము కోతున్నాంచునది కాదని స్పష్టమగును ఈక. భయానకమగు స్వప్న మును 
గాందితెశకుని స్వప్నా వస్థయందు మిగుల భయముకలుగును, మేలుకొన్న 

భీదప ఇచ్యుమయు నొందవ్లసిన యవసరమేళలేదు 46. మాయ క ల్పనమును 

ణా 'పుయాస్ను ది నిజమే. కాని కల్పనాతీత్కుడెన పిదప నిర్వికల్పదశ సిద్ధించును. 
నిర్విగ ల్ప్పృయతలతో మాయ రాజాలదు 47. అంత్యమున మతియెటుండునో 
గతియు ₹వకములుండునని యందజును జెప్పూచుందురు. కావున 'జేవాబుది 
నం చినకొయ్ముట సహజముగనే మోతము సిద్ధించును 48. స్థూల, సూత 
గారల శు పహాకారణములు అను నీ నాల్లు "దేహముల యంత్యమునకు 

దిన్మమువనకం అత్మ యంటకయున్నది. ఆయాత్మయే నీవు 49. 

చె నంజెప్పండినవిధముగా మతిగలవానికీ జ్ఞానమువలన ఆత్మగరతి 

గలుగును. అంత నాతడు అవగతిక్కి గతికి దూరమగును 50. ఎచ్చటవేద 
ములసుల గూడ మతి మందమైపోవుచున్న దో యచ్చట గతియవగతు లెక్క 

డినుండివ-వూను? అచ్చట ఆత్మ, శాస్త్రము, గురుప్రతీతియను నీమూండు 
సొక%--ఈకె యగుచున్నవిగదా (ఈమూండు 'నేకత్వ మొందుచున్నవి 50. 
సద్గురవని2ు- -ధవలన జీవత్వభాంతి తొలంగిసోవును. వస్తువు ఆ త్మానుభవము 

లోనికినామ్స్చను. (ప్రాణి ఉత్తమగతి నొందును $2, సద్దురుబోధ నాలకిం 
చుటు ల ఉుక్షైంపంనే నాలుగు చేహాము లంతరించును, అనంతరము సత్వ 

రూపాన ందు నిదిధ్యాసము కలుగును 5కి. ఆ నిదిధ్యాసమువలనం (బాణి 

యంత౭ుుూనందు స్వయముగా పర్బబహ్మమే (భ్యయమే యగును. 

ముళకిఢ్హముం సాయుజ్యము _క్తీకి స్వావియైకూర్చుండును 54. దృశ్యపదార్థము 

లను నిఠాహించుటచే వా_స్టవమునందు మిగిలినది ఆత్మయే, దృశ్య మాది 
నుండియు మిథ్యయని ధ్యానముతో విచారించినవో విదితమగును 55. 
ఈ బండ (మాయ యొక్క- మిథ్యాత్వము నెబుంగుటయు నామిథ్యా 

త్వముం నమభవములోనికి చెచ్చుకొనుటయు మోక్షమనంబడును 56. 
సద్దాదూని వచనమును హృదయమునందునిలుపువాడే వోతమునకధికారి. 

వడం మూటిమాటిక అత్యాదరముతో (శ్రవణము, మననము జేయుచునే 
యుంరయమయును 57. ఎచ టు శెండుసకుములుండవో ఎచ్చట లమ్యోలవ్యములు 

జీవో ఆనాదియే అత్మ. దానివేరే మోఠుము 58, అచ్చట (మోతేము 
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నందు) భ్యేయధారణనములు సమౌా_వ్రియగును, కల్చ్పనము నిరక ల్పనము 

నందు లీనమగును. మజీయుం గేవలజ్ఞ_ప్థిమ్నాత్రమును జ్ఞానస్వరాపమును 
నగు సూత్మ (బహ్మముమాత్రమె శకించియుండును 59. 

అనంతరము భనమృగజలము (జన్మమను ఎండమావులు) 

మిథ్యాబంధములు విడిపోవును, అట్టిదశయందు ముక్తుడు వా_స్తవముగా 

నాత్మను జన్నదుఃఖములనుండి వము క్షము గావించును 60, అంతియ 

గాదు, నిస్పంగుని సంగవ్యాధిని విబేవానని 'చేహబుద్ధిని, నిష్ప్ర)పంచుని 
యుపాధిన్కి గూడ వివేకము (దెంపివేయును 61. అదై (తునకుగల దై (త 
భావమును దొలంగించును. ఏకాంతున శకేకాంతవాసము నొసంగును. 

మజీయు ననంతున కనంతపుటంతము నిచ్చివేయును 62, జగతుని మేలు 
కొలుపును, మేలుకొనియున్న వానికి సావధానము సమగూర్చును. అత్మ 

జ్ఞానికి అత్మజ్ఞానమును (బబోధించును ర8. అమృతమును అమరముగను, 

మోతుమును ముక్తినిలయముగను గావించును. సంయోగమునకు నిరం 
తరయోగము నొసంగును 64. నిర్గుణమును నిర్ణణముగంజేయును, ఈ విధ 

ముగా సార్థకమునకు సార్గక ము కలుగును, చాలదినములకు. దనకు*ళతని) 

యనునదెద్దియో యది లభించును 65. ట్ర్వైతమనుెటు చినింగిపోవును. 

అభేదమను భేదమును (దెంచివేయును. మజియు భూతపంచక (పంచ 
భూతాత్శకమగు చేహముయొక్క్చ- అవాంక' _ర్హృత్టుభావము బాధ వెడలి 

పోవును 66, సాధనఫలము లభించును. నిశ్చలమునకు నిశ్చలముదొరకును. 

వివేక్షబలమువలన నిర్మలమునందు./గల మలముగూడం దొలంగును 67. 

దగ్గణనున్నను దేనిని మజచియుంటిమో యది ((బవ్మాము) ప్రాప్త 
మగును, చూచుచుండంగనే జన్మదుఃఖములు తొలంగిపోవును 68, దుష్ట 
స్వష్పృమునందు (వాహ్మణుండు సీచజాతినొంది భయమునొందును. మేల్క- 

నినపిమ్మట తాను తనజాతియండె యున్న సంగతి గమనించును 69, లకు 

అజ్ఞానరూపమగు స్వస్నృమునందు. దన సత్యస్వరూపమును మజుచియుండిన 
జీవుడు జ్ఞానరూపమగు మెలకువగలిగిన పిమ్మట తన సత్య స్వరూపమును 
గు_ర్జించుచున్నా (డు. ' ఇట్టెక్టునుల లవేణములే ముందుసమాసములోం 

'జెప్పంబడినవి 70, 
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తొమ్మిదవ సమాసము ౬ సాధులక్షణములు, 

అమృత సానమును గాసంచినసిమ్మట శరీరము నాంరిమంతనుగును, 
Us సర్స్వుగూపానుభన నమైనసిమ్మటం గృ గార సనుకూరును, ఇయ 

సగ్బురుషులనడిగి తెలిసికోననలనిన బశిణము 'లీముండును ? 1, అయినను 
సత్వేనుగు నా *క్షునముగలపా “వడు 2? ను చానినెటుంగుట కచట 

సాఫారణరీతిగా సాఘవల లతణముఖలను సినరించిదను 2. సిస్టులు, సాను 
వులు ప్రన్వపెముగా. సశ్వ్వగూపుత్రై యున్నారు. సగ్స్వరూస సద్ధస్వరూ 

సములంను _ 'భీదమేమియునుగీను ని. సన్చ్వెరూపుండై యుండు వానిని 

స్తం డంయురు, సిన్గస్వ రూపమున నందీ ((బహ్మాస్వరూసమునం'బేే సిద్ధత్వము 

ఫోథనిచ్చును శ. చేద శోత్రుము లెవనిని సహజముగా సగ్యునాపుదని 
సని మూశంచున్న నో నానిని సిద్టుండని'చస్పనచ్చును. "రెండనవాని నట్లు 
"స్స వీలులేదు గ, ఐనను సాధ సర సగ వంతమగు జ్ఞాగముగలుగుటను 

గర్భ ఓ 'గెంచిను. “పొప్పెనను. సిదలమ కోశుంకులు సినుండు 6. అంతరో 

స్తితి స్వరూ పొకార్య్రునప్తూడు శరిరస్థిని స్తూ షనస్థ: మందలి స్వష్ప్రరచనము 

నే నతనగును 7. అనను సిద్దుంలతుణ ములను గాంచెను సన్వుదును, ఇందు 

వలన బరనూర్థముయొస్కి- చిహ్సాము (శ్రోతలను సిశదముగును రి, 

సాధుట ముఖ లకు మీనున్క సొథున్రు నిరంతరము స్వరూపొను 

సంభానయున టక ము: చును, జనులకోగాటు “నీతు నుండును 9. స్వరూ 

సమునయు. దృస్ట్రబగ్న మైనంతె'నీ సంసారచింత తోెలంగిపోవును. అధ్యా 
గ నిరూపణామునంను. మమగ్వము గలుగును 10. ఇదియే సస్టలయణము. 
ఈ లతణముటలు గలనాల్లో సీను, WY R90 WOE సిద్దం? 'మీర్స్పోడం 

బాలను Ll. సిస్టులు ర) అనో సొనలన లె సనివింగుమ్గాసి పోర అంతే 

రంగ మునందు సగూపాకారులు. 14 | సిద్ది ము 'నీర్పరులగు! పారు 

గ ముసంసనలయును 12, సగజేవారహిగ సాగ నుక యుండుట సిస్టుల 

లశీణము,. నొరలగను లోవటన్సు నెటుపటను నలనుగు సమాధాన 

ముండును 1న, (ంతరస్థ్రిని యచలమ్రసోయినయడల  'చంచలత నిలుననే 
సీటనదు, స్వసూస సమునందు నృ బ్రిలన్నమగుటనలన మా ననుంశు స్వరూ 

వమ యగును 14, షక దగ గలీగిన మానును నడచుచు ను అచలులయే, 

చంచుడయ్న్య్యును నిశ్చయం ఢి, సంత మేల అతంయ స్వంయముగా. నిశ్చ 
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లుండు. వానిదేహాము మాత్రము చంచలము 15, స్వరూమునందు 

స్వరూపుడై నవాడు పడియున్నను లేచి పరుగెత్తినను అచలుండే 16. 
ఇచట ముఖ్యకారణము అంతరస్థితి. అంతరమునందే నివృ త్రికావలయును, 
ఎవని హృదయము భగవంతునియందు లగ్నమైనదో యతండె సాధుపురు 
ముండు 17. వెలుపల (దేహాదులు) ఎటులున్నను సరియీ. అంతరము 

మా(త్రము స్వరూపమునందు లగ్న మైయుండవలయును, ఈ లమణము 

లన్నియు సాధువులయెడ సహజముగా గన్పించును 18, రాజ్యము 

లభించినపిమ్మట రాజకళ సహాజముగా వచ్చును, అటులే అంతఃకరణము 

స్వరూసమునందు లగ్న మెనయెడల నీ లశు&ణములన్ని యు సపహొజముగా 

వచ్చును 19. అన్యవిధముగా నభ్యాసము గావించినవో ఈ లతణము 

లెన్నంటికిని సాధ్యముకాను. స్వరూపములో స్వరూపమె యుండవల 

యును 20. నిర్లుణమునంను వృ త్తియుండుటయే అన్నిటికంకును గొప్ప 
యభ్యాసము. సాధుసమాగమ మొనరించి అధ్యాత్మనిరూపణమును 

మననము చేయుటవలన స్వరూపస్థితి కలుగును 21. స్వరూపాకారుండైై 

యు_త్తమలవేణముల నభ స్టసీంపవలయును, స్వరూపమును విడిచినయెడల 

సాధువు లేవగింతురు 22. ఇపు డీకథానకమును జూలించెదను. ఇత సాధు 

జనుల లకుణములను వినుండు. వీనిని వినుటవలన సాధకులకు సమా 

దానము (ప్వాష్తించును 2కి, స్వరూపమునందుం గల్పనము లీనమై పోవం 
గానే 'కామ్యాములపై_ గోర్కి-యుండదు, కాననే సాధుజనులకు. గామ్యము 

లుండను 24. కల్పనము గావించిన విషయము తొలంగిపోయినపుడు 

[కోథముకలుగును, సాధుజనులుమూ(త మిట్లు (క్రోథమునకు బాల్గారు 25, 

అందువలననే వారు [కోధరహాతులై యున్నారు. సాధుపురుషులు నాశ 
వంతమగు పదార్థమునువిడిచి శాశ్వతస్వరూపమును జూచుచున్నారు 26. 
ఎచట రెండవ భేదమేలేదో యట్టి సాధుపురువుని హృదయమునందు? 

(గోధమెవరిసయి వచ్చును ? బందువలననే సాధుపురువులు సచరాచరము 
నందు. (గోధరహితులై వ_ర్తించుచున్నారు 27. సాధువులు తమయంబె 

'తామానందింతురు. ఈ స్థితిలో మదము నెవరిపై మాపుదురు. మదము 
ల్రేనివారుగాన సాధువులు వాదములందును, వివాదములందును 'బాల్గ్లూనక 
'వేబుగా నుందురు 28. సాధువు నిర్వికార స్వరూపుడై యుండును 
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నుర్వికార స్వరూపమున దిరస్కా-ర  మెచటనుండవచ్లు ను 2 అంతటను 

జానే "తానుగానున్న సాధుపురుషుండు ఎవరిపై మత్సరమును జూపును ? 

29. సాధ్గున్రలు అనాయాసముగనే వస్తురూపులగుదురు. అందుచే వారలు 
మత్పరమునకు లోనుగారు. మదమత్సర పిశాచములు సాధువుల 

కంతటూవ్రు 80. సాధువు స్వయంభూ స్వరూపుండుగనుండునుగాన నాతనిని 

చంభామెటు లావరింపలలదు. స్వయంభూస్వరూపమునం దై ఏతమునకు 

నారంభమేలేదు గదా శి1. దృశ్యమును నష్టముగావించు స్వయంభూ 

సరు "పమునందుం (బపంచమెట్టు రాగలదు ? కావున సాధువులు నిప్ప 

వంచులని యెణుంగవలెను కి2. సమస్త (బహ్మాండము సాధుపురువునకు 

గ త్రెనాము. సాధువు వాంచఖాతిక వి స్టరమును మిథ్యగాందలంచి న్ు 

యముగా ద్యాగము గావించును తికి, అందుచే సాధుపురువుని లోభ మంటు 

కొొనటు, సాధువు నిరంతరమును లోభరహితుండై. యుండును, వాని 
లు -సన శుద్ధస్వరూపమునందు సమరసమై కలసిపోవును కిక్క, అంతటను 

జ "నే తానుగా నున్నపు డెవనినిగూర్చి శోకింపవలయును ? ఈ కారణము 
వలన సాధుప్రురుముని నోకరహితుండని యెటుంగవలయును కిక, నాశవంత 

వాసు దృశ్యమును విడనాడిన ఇాశ్వతస్వరూపమును సేవించుటవలన 

సాధువును శోకరహితుండని తలంపవలయును కీ6. శోకముచే వృత్తిని 
౩కింతముగం జేయంగోరునెడ నది సాధ్యముగాదు. ఏలయన. సాధువుల 

యందు వృ త్తినివృత్తియై పోయెను. ఇందువలన నివృత్తులగు సాధువులు 

నిరంతరము శోకరహతులుగనే యుందురు 8. మోహముచే నొకవేళ 

మునస్సును వ్యా_ష్తము చేయంగోరినయెడల నదియు సాధ్యముగాదు. ఏల 

యిన వారల మనస్సే (బహ్మామునం దున్మనమయ్యెను. అందుచే సాధు 

జనులు నిరంతరము మోహాతీతులుగ నుందురు కిరి. సాధు వద్యయవస్తు 

వ్రు నుండును. అట్టియెడ నచట భయమునకుం డావెక్కి-డిది * పర 

(బువ్మాము నిర్భయమైనది, సాధునుగూడ నిర్భయస్వరూపుండు 59. కావున 

సాభుపురుషుడు భయాతీతుండును, నిర్భయుండును శాంతుండునునై 

యుండును. అన్నియును నంత్య మొందగ లవ్రగాని సాధువనంతరూపుండు 40. 

సత్వస్వమాపమునం దమరుండుగనున్న వానికి భయమెట్లు తెలియును? 

"కావున సాధుజనులు నిర్భయముగా నుందురు 41. ఎచ్చట ద్వంద్వ భేదము 
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లేదో ఎచట నంతయుందానే' తానుగ నభేదరూపముగ నున్న దో ౧నుచ్చట 

'దేవాబుద్ధికి సంబంధించిన 'భేదము ఎచ్చటనుండి తేలమె గ్ర గం గలదు ? 42, 

సాధుపురుషుండు బుద్ధితో నిర్దుణనిశ్చయము గావించును. నిర్షణము 
నెవ్వండును గొనిపోవోజాలడు. అందుచే సాధువులచే సాధుపు రుషులు 

ఖేదపడుటకుం గారణమేలేదు 4కి సాధువు స్వయముగ నీ సొంటరిగనే 

యుండును. ఆ స్థితిలో స్వార్థము నందులశై_ యనలంబింసం గలడు ? 

దృళ్యరహితమగు' 'తాన్రన స్వార్థమున కనవకథ మెట్టుగలుగును ? 44, 

సాధువు స్వయముగా నప్పుడునూ ఒకండుగా (ఏకాంతముగా) నుండును ? 

అట్టియెడ దుఃఖశోకములు గలుగుట కవకాశమెక్క-డిది ? ్ర్యైతములేనిది 
అవవేకముగూడ రాజూలదు 45. పరమార్థమునం ఊజాశయుంచుటనే సాధు 

పురుషునకు స్వార్గసంబంధమగు దురాశ తెగిపోవును, "కొనన నిరాశయుండు 

తీయు సాధుచీప్నాము 46. సాధువు అకాశమునలె మృదున్రగ నుండును, 

కావున వానివూటలలోం గాఠిన్య మెక్కడినుండివచ్చును 47, (బ్రహ్మా 

స్వరూప సంయోగమువలన సాధువు స్వయముగా బహ్మస్వరూపుండగును, 

కావున సాధువునిరంతరము వితరాగిగ వివయరహితుండుగ నుండును 46, 
స్వరూపస్థితి కలుగుటచే సాధువుబేహాచింతను నిడిచినేయును. అందువేం 

గౌనున్న దాని! నీగూర్చి వాండించుకేని చింతనొందయ 49. సాధునులబుద్ధి 
పర్మబహ్ముమునందు లీనమైయుండును. అందుచే వారలకు సంస్తూర్జ్లోపాధి 
టాపంచలై పగిలిపోవును, అందువలననే వారు నిరుపాధికులుగనున్నల్న రు, 

50. సాధువు నిరంతరము పర్యబవ్మాస్వరూపమునం దిమిడియుండును, పర 

(బహ్మాస్వయాపమునం దేవిధమగు నన్యసంఘమునకును నవకాళము లేదు, 
కాననే సాధువు మానము, అవవోనములను లత్యమునేయండు 51, 
అలత్యుమునందు లత్యముంచిన కారణమున సాధున్ర పరనముదగుండగు 

. చున్నాండు, ఆతండు పరమార్థపకుము నవలంవించునిధ మెటుంగును $2, 
సాధువు స్వయముగా (బ్రవ్వాస్వయాపుం డగుచున్నా (శు, (టవ స్వరూస 
మునందు పాపమునకు: (మలమునకు చావులేదు. కావున సాధున్చ నిర 
లుండు 5లి. _సాధున్రుయొక్క- ముఖ్యలతణ మేమున అతు పరబ్రహ్మా 
స్వరూపమునందు లీనులై యుండుటయే తనధర్శము లన్ని ౦టీలో (వ్య 

మగుధర్శనుగా భానించును. దీనినే యాతడు స్వధర్మముగానెంచును కశ, 
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సాధు సాంగత్యము గావించుటవలన స్వరూపస్టి పసితి తనంతటనే 

వచ్చును. స్వరూపస్థితి నచ్చుటవలన చేహమునందు సాధులక్షణము 'లేర్చ 
డును 55. అధ్యాత్మిక నిరూపణముల నాలించుటవలన "జేహామున సాధు 

లవణము కలుగును, కాని యాలతమాణములతోం దనియక్ష స్వరాపానుసంధా 

నులై_ యుండుట మిగుల నవసరము 56. నిరంతరము (బహ్మస్వరూసపము 

నందుండుటవలన సాధువు స్వయముగా స్వరూపుండగును. దీనికిచిమ్ముట 

శరీరమునందు సొధులయణములేర్పడుట కాలస్యముపట్టదు దో స్వరూపషము 

నందు మతియుండుటవలన అవగుణములు తొలంగిపోవును, ఇందుకొజకు 

సాధుజనుల సాంగత్యము అధ్యాత్మిక నిరూపణము కావలయును $8, 

సము _స్తసృష్టిలో అనుభవ మొకవిధముగా లేదు, అనుభవము లనేకవిధముల 

నున్నవి. వానినన్నింటిని ముందు సమాసములో వివరించెదను 59. జను లే 
స్థితిలోనున్నారో ? అనుభవము నెట్టు చేయుచున్నారో 'తెలుపుదును . 
ఛ్యానపూర్వక ముగా వినుడు 60. 

ణన ఈ ఈ! 5 ఈ వ 

పదియవ సమాసము -- బహువిధానుభవములు. 

మనము జనుల భిన్న భిన్నానుభవములపై కి దృష్టిని సారింతు 

మేని సంసారము ((పపంచము) నందు గొప్పకోలావాలము జరుగుచున్న 
టుల గోచరించును. ఈవృత్ర్తాతమును గుతూవాలముతో వినుండు 1. 
“మనము గార..స ర స్థ్యమునందుండియే తరింపగలము. ఏలయన! ఈసంసార 

సంబంధమగు వి స్తరమంతయు మనజేమియుగాదు. అంతయునుజీ'వేశ్ళరులది 

అని యొకండనును 2, “అట్టుకాదు  మోహముకలుగుచున్న ది, 

పొట్టకొణకుం గుటుంబ'సేవను జశేయవలసీయేయున్న ది” అని మయొకండనును 

శ్రీ. స్వాభావిక సుఖములతోడనే గృవాస్థస్థితి యందుండనలయును గాని 
సద్దతికి ఏమేమి దానము, పుణ్యము చేయుచుండనలయు?”నని రమొకండనును, 

శ 66స్య సంసారమసర్థము. వై నె వై రాగ్యదీతధరించి జేశాటనము గాఫింపవలెను, 

అందువలన స్వర్ల కొద్యారము తెటువయబుడు”నని యొకడనును $, ఎక్కు 

డకు బేనుదము. వ్యర్థముగా 'నేలతిరగవలయును. మనయా[శ్రమమునంటే 
అశ్రమధర్శవునునిర్వపాంచుచుండవలయు”నని యొకడనును 6, “ఎక్కడి 
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ధర్మమును చెచ్చి'పెట్టుచున్నా డను. అంతయు నధర్మమే జరుగుచున్న ది, 

ఈ [సపంచమునందుండి నానానథములగు పనులను చేయుచు నేయుండవలసి 

వచ్చుచున్న ది”అనియొకండనును 7. “చెతనై నంతదనుక వాసనమంచిదిగా 

నుండవలయును. వాసనావశముననే అనాయాసముగా సంసారమును చాటి 

పోనుదురు”అని యొక(డనును రి. “ముఖ్య కారణము భావము. భావము 

వలననే పరమేశ్వరుండు లభించును. తక్కి-నదంతయును వ్వర్గగాథాజాలి”నుని 

మయొకండనును 9. 6ళ్పద్ద లెందజుగలరో వారలనందణిని 'చేవతలుగాఛావింప 

వలయును, ఉననీజనకులననన్య భావముతో బూజింపవలయు) నని యొక 

డనును 10. చేవబాహ్మణపూజనము గానింపవలయును. జగత్తులోని జను 
లందజికిని నారాయణమూర్తి యే తల్లీ దం డియని యొక (డనును 11, “శా 

(స్రుమును జూడవలయును వానియందు ఈశ్ళరు:డేమి యాజ్ఞపించెనో 

చానిననుసరించి వరించి పరలోకమును బొందవలయు”నని యొకండనును, 
12. 6ట్పీగ్రిఅన్నా! శాస్త్రములను జూచుచున్న యెడల బనిసాగదు. సాధు 

న్రలశరణ్య మునకు బోవలయునురాి” అనియొక(డనును 1కి, “అయ్యా ! 

ఈమాటలను జాలింపుడు వ్యర్గముగానేల వదరుబోతుతనము జూపుదురు. 

హృదయమునందు భూతదయగలిగియుండుట అన్ని టికంకెను ముఖ్యము” 

అనియొకండనును 14. ““తనయాచారమును వినువకుండవలతెను. అంత్య కాల 

మునందు సర్యోత్తముండగు పరమా త్మునినామమును స్మరింపవలయును, 
బ్రదియేమంచిమార్లి” మనియొకండనును 15. “పుణ్య ముండిననేగాని భగవ 

న్నామము స్మరణమునకురాదు, పుణ్యము లేకున్న చో అంత్య కాలమునందు 

భగవన్నామము మణిపునకువచ్చును”అని మమొకండునుడువును 16. (బదికీ 
యుండగనే జన్మమునుసార్థకము గాపంపవలయును) అని రయొకండనును, 
“తీర్థాటనము, గావింపవలయు”నని యొక(డనును 17. ఉప్రదియంతయును 
నొకప్రయాస, తీర్థములలో నేమున్నది? అచ్చట జలపాపాణముల సమా 
వేశమేగదా! మునుకలు 'వేసివేసి వ్వరముగా నేల ఆయాస పడనలయును” 
అని యొకండనును 18. “ఈవాణాలత్యమును గట్టొపెట్టుము. భూమండల 
మునందులగల తీర్థముల కగాథ వుహివుకలదు, వానిదర్శన మూత్ర 

ముననే మహాపాతకములు భస్మములై. పోవును” అనియొకండనును 
19. “అన్నింటికిని గారణమగు మనస్సునునిలుపం గలిగినచో తీర్థములు 
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మనయొద్య్గ నే (యుస్నృనని యమొగలెేడవును.. గాను ఇంచు (ప్రసన్నా 

పు అరసి న హాస | ID నచు "దీ జానబయునన గమేడనును 20. Can ౧౮|| 

కొంశును నుంచిని యోగము, ముఖ్యముగా ఛాసిక ముదట సాధింప 

వలయును. మటియు. అగస్మముగా. దేహమును. నుంణరహిశముగ 
జీ భఇానలలిమునిి. గని యొండనును వ ఈంలపనలన  నసమగును. 

కొలమును. 'వూసగ ఒందగిదని మొుండనును. “ధగ ననాగ్లమునుసొథింప 

నలయు” నస యొసండనును 292. ఓమ a సయునుంంచిద యును, (గాదు 

సాథనముంచీయనల.మునని రము డును. సీరంచరము సుర్ (డే యుండ 

నలయయునోక్. యము ండనును బైన ాసర్లఖమగు పనములకు భంమిసడనలయు 

నవి గాము" ిడనును. పరీ! స చేస్కో 'దటునటతననహాల్డ మని 

యొస్కుటలతనునుి? 24 nak A సి ంవాగ్య్రపమయులు హి పకుంతుట'యీ 

స్స గస కును నుంసినద్ధలి?? అరు. దొందు మును, దుష్టసాంగత్వె ౩ నుట్టన్యు 

దును ౧ 'నగ్గి, శనం ముని సకడును ఏన, “సా! ఎసరి ధన్య నును 

దింటివదా.. పగిముగాదే నుర కిందినచో. చం ్క్ళలమునన మూతను నై' 
ఎప్రీించునడి 6 Ann CS 20, Co నద, జై! చాాటుపచాతీంపుము, (న్ని6టి 

సంలనుమయముందుగ్ భోజనయు.. సవుమాడనలయును, అసమ టం గడిచి 

కూర్చుండ యున్నీ గ వాదమయుల. న జేయును నని యముగండమును లే, 

నరము... సకొలమునగురియునున్నచో అఈదాగములన్నియుం. బక్కగా 
నుంీను ey దుగ్సిశూదులు | గటు గుంట ముంచిందని యుండును 

28, ఉ6త్రపోనిసియగుటనలన సమస స్టాన్ సన్న ములగ? ఆని 
యును. బు 6ద్చ్రి6న్న టా టముందుగ న నిం దవదము ఏ ౧వవలయు? 

నని దిమంగందనును. 89. ఆగమములను జాడసటయునా,. గశానుని (బస 

న్నము గావించుకొననలయును,. సందునటన స్వర్దమునదుః 0 సశ్యరుడు 

లభించునని బుక 80. లక రము: గిమునెలననీ ; సాతి నము 

లభించు యు. దానినముూూలమునన టబ N బ్రిదే! | Er ms Al. అలు 

జచుయలంజే భర గ్ర చరిట్నులము సంబంిపచు యు స. WN ము 
ww న! 

OE అనతి బన వళ్శపబ్ర్య్యిగతింతి Aha 
ఏగ౧థ బానుశోవస్థ గహ్మా గమ చ్యలే 



శీ= * కాసజోధ ద. 8.10 

'లెక్క-డనుండివచ్చినవి?”) అనియొకండనును,  “*లమ్మీదేని సహాయముననే 
గదా లోకులు దుష్క-ర్మములాచరించుటోోయని యొకండనును తిల, “మృ 

త్యుంజయుని జవించుయత్నము చేయవలయును. దానివలన సంకల్పము 
లన్నియు ఫలించు”నని యొకండనును తికి, “వటుక భై రన్రని పూజించినచో 

వై భవములన్నియు సమకూరు”నని ఒకండనును *ర్షకోటింగు (ఒకబేవత్య 
తల్లియే సమస్త కామ్యములను పూరి, చేయు”ననియొంకండనునుకిక, “ఒకండు 
కాలినిగంకాళి సేవింపు”మనును. ““ఒక(శుభదకాళిన్సి మజియొకండు 

ఉచ్చిష్టచండాలిని వశపజుచుకొనవలయు”ననును కిక, విన్ను హరుడగు 

గణేశ్వరు గొల్వవలెనని యొకండున్కు బోళాళంకరుని పూజింపవలయునని 

యొకండును శీఘ్యప్రసన్నయగు భగవతిని ఆరాధింపవలయు”ననియొకండును 
జెప్పును లిరి, . ఖండోబా త్వరితముగ భాగ్యమునొ ంసంగునని యొకడు 

ను వేంకశుశ్ళరుని సేఏంచుటయన్నింటికంకు నుత్తమిమని యొకండును 

బల్కు-ను లి7, “పూర్వకర్మానుసారముగా ఫలములభించునని యొకండును, 

అట్లుకాదు (ప్రయత్నము చేయవలయునని యొకండును, అయ్యో! మన 
చేమియునులేదు. అన్నియునీశ్వరునిపై విడిచివేయవలయునని యొకండనును 

88. ఎక్కడి ఈశ్వరునిదెచ్చిపెట్టుదువు? ఆతడు మంచివారలశే కష్టములు 
గలిగించి పరీవ్నీంచు చుండునని యొకండున్తు దానియం దిశ్వరునిదోష 

మావంతయులేదు, ఇది యుగధర్మమని యొకండనును 89. కొందణిది 

యాళ్ల రమని యొప్పూకిొనుచున్నారు. కొందటు విస్నితులగుచున్నారు, 

ఏమిజరుగునో మాడవలయునని కొందజు భయముతో నుడువుచున్నా రు, 
శ0. ఈవిధముగం [1బపంచమునందలి జనులలతమీణములు వివరింపయూని 
నచో నింకోనెన్ని యోగలను, కానియిచటం గొన్ని చిహ్నాములనువమూ తమే 

చొప్పుదను 41, 

ఇక జ్ఞానుల భిన్న న్నానుభవములనుగూడం డెలుపుదును. సాన 
ధానులరై వినుండు 42. భక్తితో భగవంతుని ధ్యానించుచున్న వో 
(శ్రీహరి సద్దతియొసంగునని యొకంున్సు గర్మమువలననే (బహ్మ్మప్రా పీ 
యగునని యొకండును అనును 4కి. భోగములు విడిచిపోనుు, జననమరణ 
ములు తెగిపోవ్రు అని యొకండును అజ్ఞునతరంగములు ెక్కు-లుగనున్న.. 
వని యొకండును అనునూ 44, సరము |బహ్మాముగానున్న చోట? |గియా 
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గర్మము 'లెట్టువచ్చునని యొనండును, ఇట్ట యధర్మ భాషణములు గాసింప 

గూడదసి యొకయను బలుకును ఉర్, సర్వమును నశించిన పిదప మిగులు 

నది (బ్రహ్మమని రొోయతును. ఇది సమాథానముకాదని యొకండును 

అనును 46. సర్వబహ్ముము, కేనల బ్రహ్మము అను నీరెండును పూర్వ 
పమెముళేే |భ్రమాన్టిశేములే, ఆనుభనమర్శము "నీజుగనున్నది అని రమొకం 
డనును ఉగ... ఇట్టుగాదు._ నస్మనవ్రు అసిర్వాచ్యము. దానిని వివరింపలేక 
దశొ (ప్ర ములుగూడ నూనము అవలంధించుచున్న నని యొసండనును 

11 ఇదిపిని (శోతయిట్లు (ప్రగ్నించన. అటులై న మిరు గావించిన నిశ్చ _ 
ఎనమ'మెద్ద? సిస్థాంతమగేమునన నముభ నమునక దావేలేదయ్నను. (అను 

భానమును దలగచినుతన గుచట్న్వుగము రానేనచ్చెను) 49. నక్షిచెప్పు 
(ప్రశ్యుణ ఎరను. (నతిమనుజ'సి గునుభోనము నీతుసీతుగానుండునని తొలు 

తజీచప్పితిని, కావున అనుభవమునలన నేమియుగాంజూలదు 50, కొందణు 

సొవీశ్వములో నర్తించుచున్నారు. మజీయు సావీ, (దృశ్వముకంకు 

“శీజుగనున్నటులం జెప్పుచున్నారు. అటులె 'తొము స్వయముగ (దష్టలై 
యుండి స్వానుభొనస్థిగయందున్న్నారు 51. దృశ్యముకరకు (దష్ట్రనేజుగ 
నున్నాడు, స్వానుభవమునలన సాథీశ్వముకంకెం దానునేజుగనుండును 

అలిప్తతారీతియిది 52, గస్నీసదార్గములను నెజింగియున్న వాడు పదా 

ములకంికు భిన్నుశుగనున్నాతు, ఈ యనుభనముక లుగుటవలన 'బేవా 

మునందున్నను సహాజముగ'నే అలిస్త్రతవచ్చుచున్నది 55. ఒగణ్ఞుత అనుభ 

వముతో నిట్టుచప్పుచున్నా యను, సాఖీ తముణో నగ్టింపనలయును (దష్టృ 

త్వముణో అన్ని సనులను జేయుచుగాడ. "నేఖుగ నుండవలయును కీ, 

ఒకోబాత్ యిటులః జెస్పుచునాట్టండు. “భేదమునునది లేనేలేదు. నస్తువు 

అదనుండియు నభీదముగానున్నది, అచ్చటి! దస్లనచ్చటనుండి ఇచ్చితిని! 

ధక. స్వాభానికముగా శర్క-రామణయముగ నున్న సదార్థములోం 'జేదును 

విడదీయుట మెట్టు సాధ మగును? అట్ల స్వానుభవమునలన సర్వము 

(బహ్మాముగానున్న కావున (ద్రష్ట కోడినుండినచ్చును 56, (ప్రపంచ 

పర్బబహ్మాములు భేదములు; వీనిలో భేదవాదులు 'భేదమున్నటుల నిశ్వ 

సింతురు కాని యాస్వానందాత్మ యే దృశ్యాకారమైనది $7, కుంగిన 

నెయ్యి "బీరుకొనినట్టు నిర్ణణముగూడ ససుణవుగును, అచట (దష్టుశ్వే 

క్త 
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ముతో 'చేజుగాం జేయునదేమున్నది? 58. అనలా |దష్ట్రదృశ్యములన్ని 
ర a 

యును నొక్క- జగదీశ్వరుండే మైయున్నాండు. ఇంక ద్రష్టృత్వభేదముతో 

నావశ్యక మేమున్నది 59. (దష్ట్రదృప్టికి ఈదృ శ్యాకారమంతయు (బహ్మా 

మేయసి కొందజీయనుభవము 60. అన్నిటియందును ఆత్మయే పరిపూ 

ర్లముగా నున్నప్పుడు స్వ్తయముగా(తాన్సు భిన్ను డై యొట్టుమిగి లెనను?)) 

(కావున బ్రహ్మమే సమస్తమన్సి ఇది 'రెండవజ్ఞాత యనుభవము 61. 

ఇంక మూండవ యనుభవము పనుండు. సమస్త(ప్రపంచమును నిరసనము, 

గానించినచో మిగిలిన శూన్యమే యీశ్వరుండనియు. 62. సమస్తదృ 

శ్యమును వేజుగావించినపిమ్మటం "గేవలము అదృశ్యముమా।త్రమె మిగు 

లును. దానినే (బహ్మముగా నెఖుంగవలయుననియు వీరలందురు. * 6కి 

శూన్యమును (బహ్మామని చెప్పజాలను, శూన్య మును (బవ్మా 

మని చెప్పుట అపాయమును ఉపాయములో సమానముగాం జెప్పుటవం 
టిది, శూన్యమును (బహ్మమని యెట్లునుడువగలము? 64. సంపూర్ణ 

దృశ్యమును దాటిపోయినవీదప అదృశ్యరూపమగు శూన్వత్వము లభిం 

చును. అజ్ఞులగుప్రాణు లాళూన్యిమును _బ్రహ్మమనుకొని యచటనుండియే 

మరలుదురు 65, ఈయొడ్డున దృశ్వముండును. ఆయొడ్డునం బర బవ్మా 

ముండును. మధ్య శూన్యత్వస్థానమున్నది. ఈతానునే జనులు మంద 

బుద్ధివలన (బ్రహ్మామనియెదరు. 66. రాజును గుర్తింపలేదు. సేవకుని 

రాజని విశ్వసించుచున్నారు. రాజును జూచినపిమ్మట పూర్యాభి ప్రాయ 

మంతయు నిరర్థకమగును 67. అటులే శూన్యమును (బహ్మామని విళ్వ 

సించుచున్నారము. కాని ముందుగ (బ్రహ్మమును చెలిసికొనుటవలన 

శూన్యత్వసంబంధమగు సమస్క|(భ్రమయు విడిపోవును 68. రాజహంస 

%* ద్రవ దృశ్యముకం కె చేఆుకనునది యొకమతము. (దష్ట్ర; దృశ్యామునొక్కాటి. 

ఉన్న దంక యును (బవ్మా మె యనునది రెండవమతము, దృశ్యమును జోల సం ఛినపీదఫ 

ఏపాయును లేని జే (బహ్మ ముఖ ఆని యూయడనమక మనూ, 
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EN మును( ౫కి మాంచి సీరమునువిడిచిపెట్టునట్టు నివేకీ యా సూమ్మ్విఘ్న 

రిహమును పివేకముతో 'వేజుపటుప వలయును 69. 

మొట్టమొదట దృశ్యమును విడిచివేయుదురు. తరువాత శూన్య 

తేషమును జేరెదరు. అపిమ్మట మూలమాయకు అవలనున్న (బ్రహ్మము 

అుఖించును 70. వేజుగనుండి చూచుటవలన వృత్తి ళభూన్యత్వమునందు 

జుడిపోనును. అందుచే శూన్యత్వ భమ హృదయమునందు? చాదుకొనును 

71. భిన్నత్వముతో ననుభనముగావించుటను శూన్యత్వమందురు, వస్తు 

వును లహీంచుటకు ముందుగ సాధకోడు అభిన్నుంయుగావలయును 72, 

స్వాయముగాం దాను వస్తురూపుండై నపుడె నిశ్చయముగా వస్తువును దర్శిం 

చుట యగును, కాని భిన్నత్వముతో. దిలకించినయెడల ళూన్యత్వమే 

లభించును 7కి, శూన్య మెన్న (టికిని బర బహ్మము కానేరదు. పర్మబవ్మా 

మును స్వానుభవముతో వస్తురూపుండై నపుడే మానవుడు చూడం 

సంలండు 74 యథార్థమునకు, స్వయమే వస్తురూపము. నేను మనస్సు 

ఉఅనుకల్పనము నెప్పిడునుజేయంహాడదు. ఆత్మ స్వయముగా సీవేయె 

ఆమున్నా (డను అనుదానినే సాధువులు నిరంతరమును చెలుపుచుందురు 75, 

"నేను, మనన్సు, అనుమిథ్యానిరూపణమును సాధుజను 'లెక్క-డను గావింప 

"లేదు. అట్హిస్థితిలా నెవరిబోధ నాధారముగాంజేసికొని “నేననునదిమనస్సు* 

అని యంగీకరింపనగును? 76. సాధువులవచనము హృదయమునుంచుట 

"య్ శుద్ధస్వానుభవము. మనస్సు స్వాభావికముగనే చంచలమైనది. అది 

6న్లన్సుం అనునదికాదు. “నేను? అనునది స్వయముగా వస్తువే 77. 

స చవృళ్యమునుదాటి పర (బహ్మముదనుక బోవునపుడు మధ్యను కూన్యత్యము 

లభించును. ఎందతో ఆర్థజ్ఞానులా దానినీ (బహ్మామనిదల౭చి యచట]నే యుండి 

ఇోదురు. వారలు మాందునకరిగడి యవసరమా నే “తెలిసికొనరు. కాని యిదిభమ. ఇట్లు 

౩దేయంగాడదు. ఈ కూన్యత్వసంబంధమగు విఘ్నమును వివేకముతో దూరవజ చి 

ఇశహాందునకుల బభోవలెను, ఆపిమ్మట నే (బ్రహ్మము లభించును. 
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అనుభవ మొందందగినదియు, వా _స్తనమెనదియ్యు నిరవయవమైనదియునగు 

వస్తువే మనమైయున్నారము. మటణియు మనయనుభవమునే సమస్త 

జగత్తునందలి |(ప్రజలును గై' కొందురు 7రి. లోభియగుమానవుడు ధన 

మును సమకూర్చుకొని స్వయముగా ధనరూపు(డగును, కాని యాధన 
మును (ఆభోగమున్ఫు భాగ పినంతుఃడు (అదృష్ట శాల్సి అగుపుఠువుండే యా 

నందముతో ననుభవించును 79. చేవాబుద్ధిని విడుచుటవలన సాధకులకు 

గూడ నీస్థితియే వా _స్తవముగా గలుగును, ఇదియే అనుభవముయొక్క- 

ముఖ్యవిషయము 80. “స్వయముగా మనము (అందజము) వస్తువు, 

వాస్కవమునందొకటియే” అనువివేకము గలుగుటయే జ్ఞానము 81. 

యథామతిగా నేనీయాత్శజ్ఞాననిరూపణమును గావించినాండను._ (శోతలు 

న్య్యూనాధికములకు తమింతురుగాక, 



ik 
గ్ మిదనవదళకము 

(పని ముసమాసము ఎ (బహా నిరూసణము, 

ప్రశ్నోత్తర రూప ము. 

నిరాగరము, నీరాఫారము, నిర్వగల్చ్బముఅనునానికర్థ మెయ 
సమా సం "దెణుపుణన ఓ. నిరాకొారనున, పర్ళసహ్మామునకు ఆకా 

రనబరీదని , కుస్ధిము. సిరాఖారమన, పర్వబహ్మామునను అభారముళేదని 
(పర్ట్ ME నిర్వ ల్పమన, ఈ వర్యబహ ము గల్పనముశేయంబడదు. అని 

(గ ము ఏ నిరాధాసము దిభూభానము, నిరనయననము అనువాని 

యగ్గి స క్యాగయోా “శటుపుడు?! రీ, నిరామయమన, సర్మబహా శ్రమను, 

సగ రరహ శని. సారాభానుండన _ అతంయభాసించుటబేదు, నిరనయన్చ 

దన ఆతని? గువములులేవ 4. నిన్సుసంచము నిహ్క-భంకము, నిరు 

పొట్ట “ననీమియో శేలుప్పుంయ'? 5 నివృపంచమన? పరవా మునందుం 

(బసంచములేదు, నిమ్మశంశమన అశసయందుం గళంగములేదు, నిరుపాధీ 
(కూన అహ మునక (ఫీ “గఖీదనియగ్ధము 6. నిరుసమనుు, నిరవలం౧ంబము, 

సిరువీపిములననీముయాోా.  శలుస్పుడు? 7. నిరపమమునం బర్యబహ ను 

న; సమానములేదు, నిరవలంనున నాతని గనలంబనముబేదు. నిరోచీత్మ 

నున ఆహ మునుదసీతలీదు 8 నిరంజనము, సిగంతగము. సీర్లు 

ఆమన నీమింగుగ సూ 'శలుపుండు ౧, నిగరంజననున, (టవ్మామునందు 

నణుపురగులేను, నిరంతేరనున అందుల! తరము నేదు, నిర్లుణమన నందు 

గుణము లేదసి నుగ్గము 10. _నిస్ఫంగము, నిర్మలము, నిళ్చలము అిననెద్ది 

కళా ఏనరింస్సుడు 11, సంగముగీన్ని.హ్మాము నిస్పంగము. మలములేని 

(బ్రహ్మను నిర్మలము. చలనము శేస్నబవహ "మీ నిక్సేలము. అపర్మబహా 

స్వగూప ముగ్జిద 12. సిశ్శట్దము, సర్గోపము, నివృత్తి అనుబాని క. మే 
దయా. "సేలుపుడు 1. _ శబ్లరహితి మనది నిశ ము దోవము- ఏది. 
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నిర్గోషము. వృత్తి లేనిది నివృత్తి. అపర బహ్మతత్స్య మిట్టిది 14. నిప్కా- 
మము, నిొర్లేషము, నిష్క-ర్మమను దానికర్ణము తెలుపుుశు 15. 

కామములేనిది నిప్కూ-మము. లేపరహీత మైనది నొర్లేషము. కర్మములేనిది 

నిష్క-ర్మోము. ఆపర బహ్మమిట్టిది 16. అనామ్యుము, అజన్మము, అవ 

త్యతమన నర్గ మేదియో తెలుపుడు? 17. నామములేనిది అనామ్మ్యము 

జన్మములేనిది అజన్మము. |ప్రత్యశుములేనిది అప్రత్యతము. ఆపర్యబహ్మ 
మిట్టిది 18, అగణితముు, అకర్త న్యము. అత్షీయము అనుదాని కర 

'మేదియో తెలుపు(డు? 19, లెక్కి-౦పశేక్ళముగాని దగణితము. కర వ్య మేది 

యులేనిది అక _ర్హవ్యము, శుయరహీితమైనది అత్నీయము. ఆపరబ 

హ్మాత_త్ష్వమిట్టిది 20. అరూపము, అలక్ష్యము, అనంతము, అన 

నేదియో యర్హముబెలుపుండు? 21. రూపరహితమైనది అరూసము, 

లక్ష్యముగా నిది అలవ్ష్యము, అంతములేనిది అనంతము. ఆపర[బహ్మ 

మిట్టది 22. అపారమ్ముు అటలము, (అచలము) అతర్క్య మననేమి 

యో అర్థము తెలుపుండు? 28, పారములేనిది అపారము. చలనములేనిది 

అచలము (అటలము) తర్కింపరానిది అతేరక్యాము. ఆ, బహ్మామిట్టిది 

24. అదైపతము, అదృశ్యము, అచ్యుతము, అననేమియో యన్నుగహిం ' 
చితెలుపుండు? 25. 'దై (తములేనిది అదై (తము. దృశ్యముకానిది అద్భ 

శ్యము, ఎప్పూడును చ్యుతముకాంజూలనిది అచ్యుతము. ఆపర్యబవ్మాస్వరూప 

మిట్టిది 26. అచ్చేద్యము, అదాహ్యాము, అ శ్లేద్యమననేమియో 

'తెలుపుడు? 27. ఇఛేదింపరానిదిఅచ్చేద్యము. దహింపఏవీలుగానిది అదాహా 

ము, తడుపరానిది అ్లేద్యము. అపర్యబవ్మామిట్టిది 28. _అన్నింటికిని 
ఆవలనున్న దానిని పర్యబహ్మ మనియెదరు. ఆస్వరూపమును విచారము 

గానించుటవలన మనము (బహ్మామైయున్నారము. ఈవిషయము అనుభవ 

ముతో సద్దురునిబోధవలన విదితమగును, 29. 

mtr en అతనో 

రెండవసమాసము -- ఆత జ్ఞానము, 

సాకారముగాం గాన్సించుచున్న దంతయును గల్పాంతమునందు 

నాశమగును, పర్యబహ్యుస్వరూప మట్లుగాక నిరంతరము చెదరక యథా 
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STE EY To CRE EU LACLEDE, FE EI 100 కంక UL enn 111 1 1101100146 ఓకీ 

నినముగొాను ముస, ఓ అమి ల్ సారి సున నన్మిన్రును మిథ్వగా 

Dt, Wg inn, స తిర సిలవియుంభునటియు 8, నగునది 

ల శ స్టో HAY గ్ i 'థిగిన: WAI ముఖురగూసము, దానీ స్వరూప 

న సారు, లి NM TO Hira దుం | ననీ? శం మముటు గలవు, 

3 pra, “ay నస ముల లే ర 'మసేస్టేశము గాసీంమ్రట 

నం ఇస తా సింసి! అసమ నొమాలీతముు 

CORT, IY My గ సుకం శ, దృశ్య మునంను (1 ద్ర 

(tur గ ayy నుగ TITY. Lien నిండియున్నది, 

టయ వ్యాన Mal Fem Wet DAO a (ఎనరకిాస్సు పు) 

RES ముగి WTI ము గి గో నోయులున్న టో శ అదును, 

స్ wn ENG సగ సము నిమర గనులలో. జాషనలయునను 

SN, ల మలాచిసదోం.. గనుపి మనస్ సము స్గద్భశ్వము 

Sep hy 6, దృ Ray గాయుద్భశ్న్ళ మ. గ తుముగాంచినాదో 

దృ 0 2 ధగ లగును. గన యిట సగ్విమగుయూాపుగాదు 7. దృ్భసకీ 

AYR ho ప ఈ సమయమును. నేనుగా (శుతి'య్ 

EEC EP న్న సన) కావున దృ్య[ంగాస్పి! చుసది 

01. (దృ గాసి ఓ) ral సశరర మనని, స్యయూాసము ఉని 

నము) ర సనూపి సిరాఖెాసము.. దృళ్వమో 'భాసము. నీదాంత 
a స్త Sy TPR నె సను. భవంటబనను  మూాూచినదవో 

దన. DY PEN A స్య దృగ నము! కను సుతా నున గని, 

గ్గ్ శ [సమ శనుల "| స టనయ బీ “ననన? దృశ్వమునగి; లోప 

Hare, EIT ID fp స శీ వోకు Ae యముయె 10, నిరా సాసమును, నిర్షః॥ 

వ CaP it Mare " నునన వీలును ? 

AROS regs ASS మనయున్లనే Tanyas ఇ సము LIN wt 3 

టను ప. అళాశమునందు భొసము ఛాసిచునట్లును_ అన్నింటి 

ల సాము, ea otf Ty Hy, MN నీళ్యరుండుగూడ చన సలముల౧దు 

గాస్ బసు... 'నబసాానుగూడ నుసి 1, నీళ్ళ. యందున ండుగాని 

తినుట చేదు, స్స ుందునన్నందుగానీి తరుగుటలేదు. కన్ని యందు 

నష్పుడుగాని ఇంటుటలీదు 18, అతడు బురదంరుం దున్నాయగాని యది 



848 చానబోధ ద, 9-9 

వానికంటుటలేదు. వాయున్రునందున్నా (డు. ఎగురుటవేదు. బంగారమునం 

దున్నాండుగాని (బంగారమువలె) విరుగుతరుగు లొందుటలేదు 14. ఆతం 
డీవిధముగా నిరంతరమును సంచఛితుయగా నున్నాడు. కాని యాతండు 
అవగాహానమునకురాండు. ఆ యభేదవస్తువునుండి విభేదమును అభివృద్ధి 
గావించునది అవాంభావమే 15. కావున మో కిపుడు * “ఆ యహాంతు 

లక్షణములను వివరించెదను. |శ్రోతలారా! సావధానులై వినుంశు 16. 
స్వరూపమువై_ఫునకుం బోన్రునదియు, అనుభవమునకు 'వెంటనంటి 

యుండునదియు, అనుభవ సంబంధములగు శబ్దములనన్నింటిని వివరించి 

చెప్పునదియు 17, నేనే యేకస్వరూపుండను (బహ్మామునుు అని చెప్పు 
నదియు నేదియో అదియే అవాంతయొక్క-_ రూపము. అది నిరాకారము 

నందు: దనంతందానే 'వేజగును 18. [భమవలన అహాంత స్వయముగా 

దననే (బ్రహ్మాముగా ఛావించును. మిగుల సూవమ్మముగా విచారించినపిదప 

ఆ భ్రమయంతయు  వెల్లడియగును 19, నేనే (బవ్మామును” అను 

సీ హేతువు (ఇట్లు చెప్పుట) కల్పనముతో నవగావహానము జేసికొనవచ్చును. 
కాని వస్తువు” కల్పనా 'తముగా నున్నది, అందునలననే ఆ యనంతము 

మొక్క- యంత మాకలనము గానేరదు 20, అహ్హ చేవాముల యుత్స త్తికి 

సంబంధించిన నామాన్వయములు ఆ యుత్సే ల్రీయొక్క సంహోరమునకు 

సంబంధించిన నామములు 'వేజువేజుగ నున్నవి, అష్టదేహముల యుత్సే ర్తి 
సంహారములనుగూర్చి వివరించుట కొక శాబ్దికజ్ఞానము మా(తమేచాలును. 
నిశ్శబ్దమగు _పర్యబహ్మామును వివరింపవలయునన్న వో సూత్మవివేకము 
గావలయును. సూత్మవివేకములేకున్న నన్వేషింప వీలుగాదు 21. మొదట 
వాచ్యాంశము నెశ్తుకొనుంఢు, తరువాత లమయ్యాంఛమును గు ర్రింపుండు. 

లక్యాంశేమును గాంచినపిదప వాచ్యాంశ 'మెట్టుండగలదు ? 22, సర్వ 

(బహ్మాము, మాయావిరహితబహ్మూము అను నీ శెంటిని |బతిపాదించు 
పత్సీములు రెండుగలవు. ఈ రెండుపకుములు చెప్పుటకుమా(త్రమే 'వేజుగ 

నున్న వి, లవ్యాంశమర్మ్శమును చెలిసికొన్న పిమ్మట (పర్యబహ మెయ్యెది 

* ఇచట మిగుల నుచ్చమగు అఆవాంతాత్వమును శ్రీ సమర్గులవారు జెప్పు పున్నారు, 
“నేను స్వయముగా (బ్రహ్మమును? ఆని చెప్పుటకు అహాంకృళ్వమని “పీరు. అహం 

ట్రహ్వ్య్రస్మ్ ఆను మహా వాక్యములోని అహాంతృత్య్వమునవలిహడ నిదియ్ 'తాత్సర్యము. 
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అను జ్ఞానము కలిగినపిమ్మట చెప్పుట (వాచ్యాణశము) ఉండనేయుండదు. 

-ఈ రెండుపత్ములుగూడ. నుండవు 2కి, సర్వము, విమలము (మాయా 
రహితము అను నీ రెండుపతీములు వాచ్యాంశమునందే నిలిచిపోవును. 

అవి షపాప్పెడిడానికంకు ముందున కరుగ(జాలవు. లహో్యంశమునందు లక్ 

ముంచిన తర్వుబాత( బతేపాతములుండవు 24. ఈ లయ్యాంశము ననుభనము 

గారుంభ వలయును. ఇచ్చట చెప్పుటకు (వాభ్యాశమునకుం బనియీలేదు, 

ముఖ్యా నాభ వము గనుగొనుటకుం జెప్తూటతోం బనియేమున్నచది? 25, 

పరా, ఇపళస్వంతి, మథ్యమా, 'వై ఖరులను నాలుగు వాక్కు-లును గుంఠిత 

ములను పర్నబస్మామునుగూర్చి చెప్పుటకు. శబ్దకళాళాశలములతోం బని 
'యేమున్న_ది? 26. చూడుము. శబ్దముచెపస్పినంతనే నాశనమై పోవుచున్నది 

గదా! దానికి శాశ్వతత్వ మెట్టురాగలదు? (ప్రత్యతమునకుం (బమాణము 

లేదు. చతాడుండు $7. శబ్దము ప్రత్యతముగా నశ్వరముగనున్న ది, 

ఆందువేం బతము లుండనేరవు. అనుభవమునందు సర్వము, నిమలము 

అనుఖేదమే యుండదు 28. అనుభవలతణములు నినుండు. అనుభవమన 

అననుర్థిశగుటరయ్. ఇశ ననన్య _లవణములు వినిపించెదను. (శ్రద్ధతో 

వినుండు 29, 

అన్యములేనిటే యనన్యము. ఆత్మనొవేదనమువంటిది. సంగము 

భంగైెంనపిమ్మట (దై (తము నష్టమైనపిదప అత్మ అత్మత్వముతో స్థిరమై 

=“ యుండును తి0. ఆత్మయందు అత్మత్వము గలుగకుండుటయె. నిస్పంగ 

ల[ంఐజముఎ. ఈ నిషయము విశదమగుకొజుకు మేము వాచ్యాంశము* €' 

“జలుపుచున్నారము కి1. లమ్యోంశ మును వాచ్యాంశముతో 6 'దెల్పుటకు 

వురిజమొకవిధముగా నెట్టు సంభ వమగును 1 మహావాక్య వవరణమువలన6 ' 

దనంతట నదియే విదితమగును 82. త్నత్స్వవివరణము గావించుటవలనను, 

నిర్ధుణణ్న టబ హ్మాము సన్వేషింహ బూనుటవలనను, మణియు స్వయముగా! 

దననుటను మూచుటవలనను అన్నియును విశదమగును లిలి. చెప్పుటతోం 

బనిగానకయే పరబ్రహ్మమును నముననముచేయవలయును, ఎల్ల పడును 

మననము చేయుచునే యుండవలయును. ఇందువలననే మహాపురుషులకు 
య క్ట Ta 

CO 1 నా wl 

న | 
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ym ఇ అంన్తట్లున్లాణునోను, 

వానమే శోభనొసంగుచున్నది. * లిక. దానిని నివరించుటలో శబ్దములు 

గూడ నిశ్శబ్దము లగుచున్నవి. మణియు (శుతిటై తము (“వరి నతి 

యనుచున్నది. ఇవి ప్రత్యతానుభన విషయమేగదా కిక్, ప్రతీతి (ఎజుకు 

మమైనపిమ్మట సందేహ ముంచుకొనుట ప్రత్యశ్షుదురభిమానము. ఈ స్థితియం 

చేవిధముగా నుడువవలయును. నేను అజ్ఞానుండను, నాకేమియు6 చెలి 

యదు $6. నేను మిథ్య, నాచెష్తూునదియు మిథ్య. సావ ర్వనము మిథ్య, 

నేను నాది, అనునంతయు మిథ్య, కల్పనము శీ7, నేననుదానికిం దావే 

లేదు. నాచెప్పునది యంతయును వ్యర్థము. నాచెప్పునది (ప్రకృతిస్వభావము 

(ప్రకృతి మిథ్య? 85. |ప్రకృతియుః బురుముడు నిరసనమగు తావున 

అవాంతాత్యము (నేననునద్భి ఉండుట యెప్పూడు సంభవమగును? కి9, 

వవియు శేసించి లేనితావున విశేషించి చెప్పవలసిన చేముండును? నేను 

మాన్మవతమును ధరించియున్నాడను.”” అని నోటినుండి 'చెప్పూటవలన 

మాన్మవతము నష్టమగునట్లు నోటితోశాప్పు అనుభవవాక్య మునుబట్టి 

యాబోధకునకీంకను అనుభవముగా లేదని 'తెలిసికొనవలయును 40. ఇప్పుడు 

మాన భంగమును జేయయగూడదు. (దోహరహితమగు [క్రియను జేయ 

వలయును) చేసియును. నేమియుంజేయంగూడదు. వివేకబలముతోనుండి 

యును బొత్కిగా లేకుండవలయును 41. 

మూడవసమాసము -- జ్ఞానికి జననమరణములు లేవు. 

(శోత లిట్లుపక్నించుచున్నారు, లది యొట్టిబవ్మాజ్ఞానము? ఉండి 
యును నేమియులేకుండుట మెట్టుసంభవమగును? 1. అన్ని (టినిగావించి 
అకర్నగన్సు అన్నింటినిభోగించి అభో క్షగను అన్నింటీయందు అలిప్తుశు 

గను నుండుట యెట్టుసంభవమగును? 2. యోగి భోగములననుభవించియు 

'అభో క్షగానుండునని తాము నుడున్రచున్నారు. అటులై నవో నీపద్ధకి ప్ర 

కార మాతండు స్ల్వర్లనరకముల ననుభవించిగూడ అభో క్షగానుండునా 

ఈ బ్ర్మాము అని ర్వాచ్యమగుట కతన సక్స్యరూపమును చెప్పుటకుంగాని చూపు 
టకుం గాని వీలు బదు. కగగోన్తుమానం వ్యాఖ్యానమ్” అను వాక్యము సత్యము. 



చాసజొధ గ్రీ_కి 

పురుషుని బుదిమంతుండని యెట్లనగలము? 15. ఇంత నీదృష్టాంతములను 

జాలింతము. కప్పుడు కొంతయనుభవముత్లనాడిన విషయమును చెలుపు 

దును. కొంచెమునేంపు సావధానమతితో వినగోరెదను 16. 

జ్ఞానముతో గుప్పుండుగానుండి, వివేకముతో నాత్మస్వరాపము 

నందు లయుండై, యనన్యుండగుటకతన వేబుగ నెవడుండండో 17. 

యాతని నేవిధముగాం ('బాపీ,గావించుకొనవలయును? ఏలయన! ఎప్పుడు 

మన మాతని వెదుకంబోవుదమో  యప్పుడు మనముగూడ స్వయము 

గా నదియేయగుచున్నారము. అదియేయగుటవలవ నేదేని చేయ 

వలసినయనసర ముండదు 1రి. 'చేవామునందు( జూసిన-చోం గనివీంపండు 

తత్త ప్రముతో శోధితమన్న భౌాసింపడ్కు (బహ్మామై యున్నాండుగాని 

యెమివేసినను గుర్చి ంపండండు 19, చూచుటకు 'దేహధారియీగాని 

లోపల నిర్వకారుండై యున్నా(డు, ఈస్థితిలం టై పై జూచుటవలన 

నెట్టుగురింపగలము? 20. ఆతనిగార్శ్చినజ్ఞానము నార్జి ంచుట కాతని 

నన్వేపించినచో నతండు నిత్యుండుగను, నిరంజనుండుగను గాన్పించును, 

అతని నన్వేషించుటవలన వికారిపై తము. నిర్వికారియగును 21. అతండు 

కీవలము పరమాత్మ. అతనియందు మాయామలములు లేవు. ఆతండ 

ఖండుండు,. కామ్యము లాతని నెన్నండును నంటుకొనన్ర 22. ఇట్టియోగి 

రాజు స్వాభావిక ముగా అత్ముండు, అతండు వేదవీజమగు పూర్ష్మ్వబవ్మాము. 

"దేహమువై పు చూచినంతమ్మాతమున నాతండు గోచరింపండు ౨8. "దేహ 

భావన చేయుటవలన దేహమే కౌాన్సించును. కాని గువ్యావిషయము 
వేజుగానున్నది. శోధించిదూచితిమేని యాయోగీంద్రునకు జననమరణ 

ములు లేవని విదితమగును లిక. జననమరణములు పొందుచున్నది అంత 

రాత్మ యెప్పుడునుగాదు. ఎయ్యది లేనేలేదో దానినెచ్చటనుండి కేళోలము? 

ఎట్టు లేగలము" 25, నిర్ణణమునకు జననమరణములు గల్పించినవో స్వయ 

ముగా మనకే జననమరణములు లభించును 26. "ెండుజూములవేళ 

సూర్యునిమాంద నుమ్మివై_ చినచో నాయుమ్మి మనమొగముననే వచ్చి 

పడును. ఇ్రప్లె యితరులమంచిచెడ్డ తనములనుగూర్చి చింతన మొనరించినచో 

మనకే యూమంచిచెడ్డలు ,తటస్థించును 27. సమర్థరాజేశ్వరునిమపి*మ 
ఛెటజీంగినచో 'సమాధానము కలుగును. కానియొక్కొక్కవేళ కుక్క- . 



శనీ జదననురణనులు లేవు, స్రీ 

ఇెంశిగిన వో (మందును! చినరగం) "ప Wry 28, జ్ఞాని 

సగ్యస్వరూపుండు. “ల్ల కల్లు (వుజ్ఞాని నొనిసి (౪ "సీసీ మనుష్యురూపునగా 

భాసంచుచునల్నంయ. భానము ననుసగిం ది యిాశ్యరుండు (సొప్పీంచును 

2), నరం సిరాణింరుంమం. సీయం... చనులు సిషూణమును 

అశ్యరుండసి నుమ్ముచున్నారు. సొసొణమన్న నో. సగీలిపోన్రను. _ నిర్దుణ 

ము సగిలిపోలటమ 30. శాశ్వరుంయు సదోదిగిముగా. నొన్కోటంే 

యున్నాను. గని వనులానిని వసు సుములం 'జీసనీసిరి. ంతమా(త్రమున 

నొచుడు బహూ: నములగుట  యస్స(ిగి దటస్థిపదు #1. (ల అత్మ 

pr rip అన (ైనమునలన బుర్జీ సమా సిం యుందును, 

తయ Ard ఆచ్మాననదనుంయును ఆన్మస్వురూపుండును నగును తిల, 

క్య్యొను గగ “గీజచో 6 “సీనిగాట్పినంయగ్ని గొయ్యుబొమ్మన లె 

గాన్సించును. ( తేన గమున (1 సన్న సనో గంండు గ్, నుర్గపొమ్మునంటి 

గగ రముగ టడం అటి జు ఏరి, జ్ఞ 'జీహాదళ గోర్పూ 

గమునంిది, ఒగొసారి గగన్యూరము. 'కాలిపోయినయడం మణల నటి తేన 

పు ా ర్వదూనములోన కట్టును rr, OTR ర సిదేహనము ఓక్క 

సారి యదృశ్వ్యమనయెడలట మల నగి జన్మము నొందదు తీగ. “నీయిగచిన 

సీ తనయులు మొబునన్సు, "లిన న్యష్హ్రములు ముజిట బూర్వగూసము 

నొందవు. గంగయంనుగిలిసిన “ర: :డన నట వోహొమును జూఢందలంచినవో 

నదీ నీతుగాం గొన్పింపదు ఏ, అ నపాహము గయకు వెను? గాన్సిం 

చును. వలయన్క గంగ పగొజీ యము, కాని సొధున్రనకు భాససేమియుం 

గలుగు. (ఏలయన, 'దెనియందు సాధున్ర గలిసియుంతున్ఫో) ఆ యాగ 

సర్భగ్నతము 86. (స్పర్శ జేసిన) ౧౧ంగారము మఆఅిట యినుము 

కాను సిటీ సానునవ్సనను మటల. జన్మము రాదు, జనులు మూఢులు 

నగు BEN ('పొణుల సమయము amie RT, (గుసీనొని మియుః 

గొస్సింపన్ము (్టునులనులటాడ సత్వసహంయుము నోచరి.: పదు, 49 "నులను 

సన్ని ey 'న్యాధిలోం (or. సీ చ్చివొసివ టెం దలం౧పనలిను శిరి. 

స్వన్నుమునందు. భాయనడివవాయ అ స్పస్నభాయముతో నేజీని (ప్రలా 

పంక ఆ భయము మీలొరానియుస్న వాని కలు గలుగును? 89, సజేని 

ద్య పొమునలెం గనివించుటచే సెకండు భయపడి పొటిపోవును, 

వత 
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మజీయొకండు దాని సత్యమును చెలిసికొనును. అప్పు డీయిరువురిదశ 
యొక్క-టియే యని మెట్టు ఒప్పుకొనగలము? 40. ఒక మనుష్యుం డా 
వేజును జేతితోం బట్టుకొనియున్నా(డు. అది(ఆ (భమసర్చమువానిని గటు 

వదు. రెండవవాని కీవిశ్రారస్తము కలుగదు. వానికల్పనమె వానినింకను భయ 
"పెట్టుచున్న దని దీని తాత్పర్యము 41. తేలుగాని పాముగాని యెవరిని గజ 
చునో వాడే బాధ నొందును, ఆ కజువయిడిన బాధచే నితరులెట్లు చాధింప 

బడుదురు? 42. (కోతలసందేవా మింతటితో నశించిపోవలగలదు. జ్ఞానము 

జ్ఞానులకె తెలియును. అజ్ఞానులకు జన్మమరణములు విడిపోవు 4కి, జ్ఞానము 

కలుగకపోవుటచే మానప్ఫే లనేకులు పతన మొందిరి. అజ్ఞాన కారణముననే 

మనుష్యులు జనమృత్యు కష్టములను భరించుచున్నారు 44, దీని నిరూ 

పణమును (శోతలు రాబోవు సమాసమునందు సావధానులరై వినం 

గోరెదను 45. 

శే 

నాలుగవ సమాసము . ఎటు(గుట, ఎటు(గకుండుట 

ఎలుకమఆపులు). 

(“భూలోకమున ననేకవిధముల మనుజులున్నా రు. అందుంగెందబు 

సంపన్నులు, కొందజు దుర్భలులు, కొందజు మలినులుగనున్నారు. 

ఇక్షుల యున్నారు? 1, ఎందజో రాజుల యానందము ననుభవించు 

చున్నారు. ఎందజో మనుజులు దర్శిదులై కష్టముగా దర్శిద్రమును అను 

భవించుచున్నారు. ఎందజో ఉ _త్తమస్థితియందున్నారు. ఎందజేందజో అధ 

మాధమస్థితియందున్నారు 2. ఈ స్థితిగతులు మానవుల శేకారణములచే 

గలుగుచున్నవో తేల్బుడు” అని (శ్రోతలు వక్తను (బన్నించిరి లీ, (ప్రత్యు 

తీరము. ఇదియంతయు గతియొక్క-యు గుణముయొక్క_యుం గారణమున 

జరుగుచున్నది, గుణవంతులగువారు భాగ్యభోగ్యముల ననుభవించుచునే 

“యున్నారు. అవగుణులు దర్శిదక ష్టముల ననుభవించుచున్నారు, ఇందు 

సందియమావంతయులేదు 4. వఏజాతియందు జనించినవాంజాజాతికి సంబం 
ధించిన వృత్తిని నేర్చుకొనినయెడల నాతనిని జనులు [బళంసచేయుదురు 5. 
ఎజింగినవాండు కృషీ. (పరిశ్రమ) చేయును. ఎజుంగనివాం డేమియును 
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జచేయండు. ఎజిగినవాడు (కృషిఫలితముగ్భా కడుపు నిండించుకొనును. 

ఎజుగనివాశు భితము. నెత్తుకొని (బదుకును 6. విద్యలేనివాడు దరి 
(ద్రుండు. విద్యావంతుడు భాగ స్టవంతుండు. అది స్పష్టముగా చెలిసిన 

సంగతియే. దీని నందజును (బత్యతేముగాం జూచుచునేయున్నా రు గ 

ఎచ్చటనై న జూడుండు. పెద్దవారలు (ఓరీ! పీవ్ర విద్యను నేర్చుకొనక 

పోయినచో బిచ్చమెక్తుకొందువా యేమి?” అని సర్వసాధారణముగా నీ 

నీతిబోధక వాక్యమును నుడువుచునే యుందురు 8, తండి యభాగ్యుండై 

యున్నను ప్వతుండొక్క-కాప్పుడు భాగ ఫ్ర శౌ లిగానుండుట మనము జూచు 

చున్నాము. పుతు(డు విభ్యాధికుడగుటవలననే తం డికంక భాగ్య శాలి 

యయ్యెను 9. విద్య, బుద్ది, వివేకము, ఉద్యోగము, కుశలత, వ్యాపారము 

మున్నగు గుణములు లేకపోవుటచేతనే మనుష్య డభాగ్యుం డగు 

చున్నాండు 10. ఈ గుణములు గలవానికి “వెభవమున నేకొజంతయు 
నుండదు, ఆతండు వై భవములను విడిచినను తనంతట నవి వెంటంబడును11. 

"పెద్దలు (తలిదండుల్ఫుధనవంతులుగను, బుతులు భికౌటులుగను నుండుట 

మనము జూచుచున్నారము. కారణమేవున్స పుత్రులు తేమ 'పెద్దలవలె 
ఉద్యోగమును (ప్రయత్నమును జేయలేదు. అందువలననే వారు విచ్చ 
గాండె డైరి 12. విద్య యొట్టిదిగ, నెంతగానుండునో ఛై ధై.ర్యోత్సావాములు 

అట్టివిగనుండును. కృషి. యెట్టుండునో వై భవ మక్ష్త్రైయుండును. జనులు 

తూకమును (గారవమున్సు గని'పెట్టి గారవింతురు 1కి. విద్యావై భవనములు 

లేనితాన్రున నిర శ్రలత్వో 'మెటులుండగలదు? అభాగ్య కార అణమున మనుజుండు 

కురూవిగను మలినుండుగనుు రోగిగను కౌన్సించును 14. గుణవంతము 

లగుటచేం బశుపతులుసై తము ఆదరప్మాతము లగుచున్నవి. గుణవంతుః 
జై నవో మానవున కేల ప్రతిష్ట కలుగదు? గుణహీనుండగు మానవుని జీవి 
తము న్యర్థము 15. గుణహీనుండగు మోనవునకు గౌరవముండదు. గుణ 

పీ4నునకు సామర్థ్యము, మహా _క్ల్యము, కాశలము, చతురత్వము మున్నగు 

నవి యేమియు నుండవు 16. ఉ త్రమగుణము లుండుటయే సాభాగ్యలకు 
ణము. గుణహీనునకు సహాజముగా గుణలతేణత్వ 'మేతెంచును 17, ఎజిం 

గిన పురుషునకే మాన్యత గలుగును. ఏదైనను సరియే ఒక విద్యయున్న వో 
మానవునకు మవాత్వము కలుగును 18, 
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(ప్రపంచము, పరమార్థము అను నీ శెంటిలో 'నేయొక్క-దానినై నను 

లేదా రెంటినై నను చెలిసికొనినవా(డు సమర్థుండగును. ఏమియు. 'బెలియని 

మానవుని జీవితము వ్యర్థము 19. ఎజుగనివి కావుననే తేలు, పాము కజచు 
చున్నది. జీవఘాతము కలుగుచున్నది. (ప్రతికార్యము ఎతుగమికతననే 

నష్టమగుచున్న ది 20. ఎబుగని స్థతియందు మనుజుడు చిక్కుల పాలగు 

టయు, హాఠమునందు బడుటయు, మోసగింపం బడుటయు. దటస్థించు 

చున్నది, ఏ'బేని పదార్లమును మజచిపోవుటయు నెజుంగమివలననే కలుగు 
చున్నది 21. ఎలులని స్థితియందు[ (బతిపయుండున్నపుడే వైరి విజయ 

మును బడీయును, ఎటుంగని సితివలననే మానవుడు సంకటముల పాలగును. 

జీవనాశేనము ఎజులోని స్థిియందే జరుగుచున్న ది 22, తన హితమును 

దానెజుంగని కారణమున జనులు యాతన లనుభవించుచున్నా రు, జ్ఞానము 

'లేనికారణముననే అజ్ఞాని కధోగతి లభించుచున్నది 2కి, 

మాయా(బహ్మాములనుు జీవశివులన్కు సాం-స-రములన్యు భు" 

భావములను (గహీించుటచే జననమరణములు నశించును 24. నిశ్చయ 
మగుకర్త యెవయడో బద్ధుండు, ము కండు అని యుట్టివారలనందురో తెలిసి 

కొనుటవలనం (బాణులకు వీడుదల (ము క్త) కోలుగును 25. నిర్గుణాదై వ 

మును గు_ర్జింపవలయును, నేను” అనునదెద్దియో ఆెబుంగవలయును, 
అనన్యలతణములను (గహీంపవలయును, దీనివలన ము కీ లభించును 26, 

మానవుడు తెలిసి యెుంతవిడిచివేయలలండో యంతదృశ్యము (మాయను 

జాటిపోవగలండు. జ్ఞాత నెజబుంగుటవలన అహంతాత్యమూలము నథీం 

చును 27, లెలిసికొనకయే కోట్లకొలందిగా నానావిధ సాధనములు గావిం 

'చినను మానవుడు మోవాధికారి కాజాలడు 258, మాయా(బహ్మాముల 

గురు తేఖు(వలయును, నురియు సయముగా+ దన్నుందా నెబుంగనల 

యును, వ్రింతవరకు చెలసికొన్న పో జూలును. సులభముగా జనన మరణ 

ములు విడిపోవును 29. రాజుయొక్క-గాని ధనవంతునియొక్క-గాని మన 

స్సులోనిమాటను గురుతించి తకుణమె సమయానుకూలముగా మాట 

టాడినచో మిక్కు-టమైన "వై భవము లభించును 80. కావున ఎబుయట 
యనునది సామాన్య విషయముగాదు. ఎజుకవలన మానన్హండు సర్వ 

మాన్యుండగును, ఏమియు నెజుంగనివాని కన్ని తొవులయందును అవ 



ఎటిుంగనట,ు ఎజు(గుండట ) (ఎజంకమణ ఫలు 
Al. గా Mee Romar nh WML అయం 1 శ ఇల ఓ rua గ రో 
యానము తెటస్టింనును . పదేసి సదార్థమును గాంచి దానియందు 

) శొచమున్న దసీ ఇ 1౧19 1 సుం అననన భం ఒనుపడీ (సాణములు 

సకస. ఎను నుగాయయయు. సళశానముల సిషయము మిథ్యయని "తెలిసి 

మును. సత ఎపీయనవానిగ మర్శము "శలియును. ఎటులని మనుజుండు 

మా స Qi. సీ. శు రోన్ వశీయుండంను, భర్మాభర్మాదులన్ని 

యును శల నంనుత. సదితము. లఅగూదున్ని నిని, ఎతులోనివానికి యమ 

dn 3 Pr, dA క} సంకోటములును గలుగన్రు. సమ 

స్తు నారీ) మంగను *నిసిగాాగ్చి వారము గాషందు వాయడోే ము కర్ణం 

డిసని నిశ గావసీక వయసు. తొబంగగపోన్రటోది. నొకొ-క్క-ప్పుడు 

రదు ను. గలుగును ఓ గా _పొణములనుగూడ వంటనే 

వియఘుపవటసిన దగగ గిటస్టి చునుస్న ది, గటులే యెజులోనిస్థితివలన 

నిజ సరయు గలుగును సిక, కానన 'నజుంగని దథీయందుం 

కుట మంచిదిగాను, _ఎలుోలేని (ప్రాణు లభాగ్యులు, _ఎలుగుటవలనను 

ఇలినిక నుట నలనము జనననురణములు నించును శీ6, కొవున మానవుడు 

ఎఆుయుటయందు. సులకునటి శరీ ంపందగదు, ఎలుంగుటయే ముఖో 

జయను, పాలిక నటనం బరలోన కరార్గిము లభించును కో, ఎజుంగుట 

మయదటగును మం స గన్న]! న్న. నూూగనకనూా( త్రము నుంచి 

దిగాం దోచను, ఎటినలనుకీ అలి వశము గురుతించుట సాధ్యమగును 

BR. wen (| జనము) గన నిం కెయ్యది (ప్రాణులను ముకు లంచేయ 

గలదు? సఏవన్మియనను కానిమ్ము, ఎలుగలేక యున్నచో గాయాలదు 89. 

ఎఅిగుట (న్న (రణము) ఎంయలయగుండుట (సిసరణము = మజపు్రు అను 

సీ రెంటిలో నన్యుది యాగ ప్టయుగానున్నటదో యాసిషయము చతురులగు 

వారలు "గలిసకొనలాలరు 40. నలుక గలవారగే చతురులుగను, ఎజుంనని 

వారీ విచ్చిపారుగను దీనులుగను నుస్నోరు. ఎణుకవలన నిజానము (అను 

భో నజ్ఞ్యానము) గూడ చెలియును 41. ఎచ్చట ఎలుక కుం “తమయ్యెనో 

యచ్చట చెప్పుటంగూడ సమాస ,నుయ్యెన సని “తెలిసికొనుంకు. చాలును. 

దళ గొలిగినషిమ్మటనే అనిగ్వాచ్యమగు సమాధానము లభించును 42, 

ఇదియంతయు సిని శోతలిన్ను (ప్రష్నించిరి. మిరు చెప్పినది బా 

గుగానున్నది, మాకు దీనివలన జూల సమాధానము కలిగెను, ఇశమాకుం 
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బిండ(బహ్మాండలకుణము లేవియో అన్నుగహీాంచి తెలుపుండు 4కి. (బహ్మాం 

డమునం చేదియున్నదో అదియే పిండమునందున్న దని చాలమంది చెప్పు 
దురు. ఈ విషయమును దాము మాకు [బత్యయము (విశ్వాసము) 

కలుగు విధమున వివరించి 'తెలుపుండు 44. 

కుదవ సమాసము _ పిండ(బహ్మోండములు. 

విండసమానముగా (బహ్మాండ మెటుల రచింపంబడెనో యా విష 

యము మాకుం చెలియకున్నది, దీనిని (బకీతి (ఎజుక గావించుటకైై 
మతేములన్ని యు దట్టుమిట్టాడుచున్న వీ 1. సమయాసమయములందు 

(ఎల్ల ప్పుడును దత్వజ్జులగువారలు “ఎయ్యెది పీండములోనున్న దో యది 

(బ్రహ్మాండములో నున్నదని చెప్పుచుందురు 2,  విండ్నబహ్మోండములు 
"రెండును నొకేవిధముగానున్న వని జనులు చెప్పుదురు. కాని యీ విష 
యము (ప్రత్యయమను నికపోపలముసై (నమ్మకమను ఒజజాయిపై ) పరీ 
శంపంబడకున్నది కి, స్టూలము, సూక్ష్మము, కారణము, మహాకారణము 

అను నీ నాలుగువీండబేహములు, విరాట్టు, హిరణ్యగర్భుము, అవ్యాకృతి, 

మూలప్రకృతియను నీ నాలుగు బహ్మాండదేహములు 4, ఇది శాత 

ములలో: జెప్పంబడిన విధము. కాని దీని నెట్లు ప్రతీతి (నిశ్చయము) 
చేయవలయును? (ప్రతీతినిగూర్చి వివారింప నారంభించితిమేని గొప్ప గందర 
గోళములో: బడుదుము 5. పిండమునం దంతఃకరణ మెట్లున్నదో యే 
(బహ్మాండమునందు విష్ణువున్నాడు. పిండమునం బెట్టుమనస్సున్నదో అశు 
(బహ్మాండమునందు. జంద్రుండున్నాడు 6. పిండమునందు బుద్ధియున్నటుల 
(బ్రహ్మాండమునందు (బహ్మామున్నాడు. పిండమునందుం జిత మున్న ట్లు 
(బహ్మోండమునందు నారాయణుండున్నాడు 7. పిండమునందు అహంకార 
మున్న దనియు, (బహ్మాండమునందు రుద్రుశున్నాడనియు నిశ్చయించు 
చున్నారు. ఈ విచారము శా(స్త్రములందుం గలదు క. అటులై నవో 
వ్మ్టున కంతఃక రణ మెవ్వండు? చంద్రునకు మన స్పెయ్యది? (బహ్మమునకు 
బుద్ధియెట్టిది? వమూాకుందెల్పుండు 9. ఎ*ం*“యణుని జిత మెయ్యది? రుద్రుని 

యవాంకార మెయ్యది? వీని నన్నింటిని జక్క-గావిఛారించి మాకు ఢైలు 
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పుండు 10. |పతీతి నిశ్చ్వయములముందు అనుమానము సింహముముందుం 

గుక్క_వలె. నిసేజమగును. _సత్య్వముముందు అసత్యము సరియెనదని 
యెవం డంగీవ్రరింంపలలండు? 11. కాని దీనికొజు కొకపరీతకుండు గావలయును, 

పరీకుకునివలన సత్నవిషయము విశదముగును. పరీత, నెజుంగకపోయిన 
యెడల సంచేహములకుం బాల్పడవలసివచ్చును 12. ఓస్వామో! విష్ణువు; 

చంయదుండు, (బహ్మ, ఎ”లఆయణుండు, ర్ముదుండు అను సియెదుగురి యంత; 

వ్ర రణములనుగూర్చిన వివరములు బెలుపుండు 18. ఇచ్చట (పతీతియే 

(ఎజుకయీ (ప్రమాణము. శొ,స్తుములకు సంబంధించిన అనువూనములతో 
బనిలేదు. లేదా శాస్ర్రుములనుజూచి సత్యవిషయమును (బత్యయము 
(విశ్వాసము లోనికి? చేవలయును 14. ప్రతీతిలేకున్న చో నే కథానక మైనను 
ముంచిదెగానుండదు,. అట్టు ((ఫపత్వ్యయరహితముగాం 'జౌప్పెడిదంతయుం 

గుక్క. నోరుతెజచి యేడ్చుటవంటిది 15. ఎచ్చట |బ్రత్య యమనువేరుత్రో 
శరాన్య్యాకారమున్నదో యచ్చట నేమివినవలయును? ఏమి వెదకిచూాడ 

వలయును? 16. గుడ్డివాండ్రందణు గుమిగూడినతావునంజేరి కనులుగలవాం 

'జేదునుడువగలడు? అటులే యనుభవన్నే తములు పోయినతావున సర్వమును 
అంధకారబంధురమగును 17. పాలును నీరునుగలచోటనే రాజహంసలకు. 

బనియుండును. పురీషమయమగు (ప్రదేశమున మాలకాకులకె పనిగలదు 
గాని రాజపహాంసలకుం బనియుండునా? 15, 

విరాయిన్భానుసారముగా. బిండసమానము (బహ్మాండమని నిశ్చ 

యించుకొంటిరి. కాని యది |ప్రతీతిలోనికిగగాడ రావలయునుగదా 19. 

“కావున నీసందేహమంతయుం గల్పనముతోంహాడిన మహారణ్యము. యో 
గ్యులగుబారలు అరణ్య ములలోనికిబోవు వంకరటింకర। త్రోోవలలో నడు 

వరు. ఆ(తోవలలో నడచుపని దొంగలది 20. మంత్రములు కల్పనముల 
కతన నిర్మింపంబడెను. "దీవతలుగూడం గల్పనమునలననే నిర్మింపంబడిరి, దేవ 

తలు స్వతంత్రులుగారు. మం్రాధీనులు 21, ఈవిషయ 'మొకరుచెప్పక యే 

"తెలిసికొనవలయును. చతురపురుషులు వీండు (గుడ్డివాండని నడవడినిబట్టియే 

గసర్హింతురు. అశ్లే పూర్యోక్షవిషయములనన్నింటిని వివేకముతో నెణుంగ 

వలయును 22, ఎవని శెట్టుభాసించునో వాండట్టికావ్యమును రచించును. 

తనబుద్ధిత్ డానినతభుంగవలయును 2కి, (బ్రహ్మా యా సంపూర్ణ సృ ని 
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రచించు చున్నా డుగదా! (బహ్మనెవశురచించినాడు? విషువు సమస్తవిశ్వ 

మును బాలించుచున్నాండుగజా! విష్షువును చాలించువాణడెవశు? 24. 

రుద్రుడు విశ్వసంహోరమునకు గర్వమైయున్నాండుగడా? రుద్రుని సంహా 
రించుటకు గ్రరయెవండు? కాలమన్ని (టిని శాసించుచున్నదిగదా! కాల 

మును శెొసించువాం డెనడు? ఈసిషయములన్నియు నెజుంగవలయును 

25, "పె విషయములు "తెలియనంతవరకు నంతయు నంధకారముగనే 

భావింపవలయును. కావున సాఠాసారపిాచారము గాపింపవలయును 26, 

(బహ్మాండము 'తనంతటతానే యగుచున్నది, పిండాకార మంగీకరింపంబడు 

చున్నది. అంగీకరింపబడుచున్న బేగాని దీనిప్రత్యయ మెన్నంటికిని గలుగదు 
97, (బహ్మాండముయొక్క- |ప్రతీతినిగార్చి విచారముగావించుటవలన ననేక 
సంచేవాము లుత్సన్న మగును. వా_స్తవమున కీదియంతయు. గల్పనముగా 

నెజుంగవలయును 268. పిండసమానముగా (_బబ్మోండము రచింపంబడెనని 

యెన్వ(డంగీకరించును? (బహ్మాండమునం దనేకపదార్థములు నిండిపడియు 
న్నవి. అవి పిండమునందెక్కడ నున్నవి? 29. మూండుకోట్ల 'మేందిలకుల 
భూతజాతులు, మూండుకోట్ల యేంబదిలతుల తీర్గడాతులు, మూడుకోట్ల 

యేంబదిలతల మంత్రములు పిండమునందెక్క-డ నిమిడియున్న ని? క0, 

ఏంబది ఆజుకోటుల 'చాముండీదేవతల్కు ఎన్నియో నిధములుగనుండు 

కోటకొల౦దిజీవులు, ఎనుబదినాలుగులకుల జీవయోనులు, వీనికూడిక పిండ 

మునంబెక్క-డ నున్నది? 81. ముప్పదినూండుకోట్ల 'చేవతలు, ఎనుబది 
నాలుగువేల బువులు, తొమ్మిదికోటుల కాత్యాయనీబేవతలు, ఫిండము 

నందెక్క-డ నున్నారు? 82.  ఇ్రంతియగాక యింకను | బహ్మాండమునందు 

నాన్నా ప్రకారములగు పదార్థ ములు 'పెక్కూలు వేజువేబుగా నిర్మాణములై 

యున్నవి. వానినన్నింటిని పిండమునందు. జూపింపవలయునుగదా? లిలి. 

అనేకశాషధములుు అనేక రసాలఫలములు, నానావిధ బీజములు, ధాన్య 

జాతులు మొదలగువాని నన్నింటిని. విండమునం బెవండు చూపణలండు!? 

లిక, అటులే యెంతచెస్పినను (బకృతాంశము పూర్తికాదు. ఇంకను నిటులే 

చెప్పుచుండుటగూడ సాధ్యముగాదు. మజియుంజెప్సినది ధ్యానములో ని! 

ాకుండుటవలన సిగ్గుగలుగును లిక్, 
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ఇది చెప్పజాలని విషయమేమెనప్పుడు మజుల నేలవ్యర్థముగాం 

జెప్పవలయును? సంచేవాపడవలసిన యవసరములేదు 86. వా_స్తవమునకుం 
బంచభూతములు (బహ్మాండమునందును బిండమునందునుగూడ వర్తించు 

చున్నవి. దీనిని జక్క-లగాంటెలిసికొనుండు. కీ7. పంచభూతముల కల్పనమే 
(బహ్మాండము. పిండముగూడం బాంచబె "తికమే. దీనికి వ్యతిరేకముగనున్న 
జానమంతేయు ననుమానజానమే తీరి, అనుమవూనమునకు సంబంధించినది 
Ey షా 
వమనమువలెం ద్యాజ్యము. నిశ్చయాత్మక మగు కథనమే (పత్యయపూర్ష 

మును |[గ్రాహ్యామ్మునెయున్నది 89. ఎయ్యుది పిండమునందుం గలదో 

యదియే (బహ్మాండమునందు. గలదను విషయము _ ప్రత్యమోను 
భవము గాకున్నను బంచభూతములవ్యా ప్పి రెంటియందును నున్నది 40. 

ఈ "రెండింటి విషయమునం దిది అనుమానమాతముగనే యున్నపు డి(క 
ముఖ్య సమాధాన మెద్ది?* 41. 

Sr +. అమి 

ఆజవ సమాసము -- పంచభూతములు, (త్రిగుణములు. 
ఆకాశమువలె (బహ్మాము నిరాకారము, ఆకాశమునందు వాయు 

వుత్స్చన్నమైన విధమున (బహ్మామునందు మూాలమాయ గలిగెను 1. ఈ 

యంశము (గంథములందుః గూడ ఏవరింపంబడెను. గత దశకమునం దీయం 

శము విశదికరింపంబడెను. మూలమాయయందు. బంచభూతముల యునికి 

(ఆ _స్తీత్వము) మాపింపంబడెను 2. ఆ మూలవమూాయయందుం గల యొజు 

కయే స_త్హ్వగుణము. ఎజుక లేమియే (మజుపే తమోగుణము. రెండింటి 
మధ్యదశ (కొంతయెజుక _ కొంత యెబుక'లేమి రజోగుణము కి. అక్కడ 
ఎలుక యెక్క-డినుండి వచ్చినది? అని యొకోవేళ (శ్రోతలు (పన్నింతురేమో ! 

దాని యభిపాయ మేమన, పీిండమునం చేనిధముగా మప+కారణ 'జేహమే 

సర్వసావీ.ణి (తురీయమగు) అవస్థయగుచున్నదో క్క అళ్లు (బ్రహ్మాండము 
యొక్క- మహాకారణదేహము మూల (ప్రకృతియై, యున్నది. ఇందువలన 

* ఈ సమాసమునంధు6 (బశ తరములు నిరూపించి (వాయంబడ లేదు. సందగ్భ 
మునుబట్టి 18 న పద్యము వజికుం (బక్నయనియు 14 వ పద్యమునుండి (గ్రత్యు త్తర 

6౬0 అధి 

మునియు( దోంచుచున్న ది. 
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మూల (ప్రకృతియందు ఎలుకకు అధిషస్టానమున్నది 5. (త్రిగుణములు మూల 

మాయయందు గుప్పరీతిగా నున్నవి, కాని య్యాతిగుణములు స్పష్టమైనపు 
డాదళను జతురులు గుణతోభిణి (గుణమాయ) యనుచున్నారు 6. ఏ 
దేని గరికిమొక్క-కుం జివర రేకె_త్తి పూను వికసించునట్లు మూూలమాయ 
నుండి (తిగుణములుగూడ సులభముగాం (బకటనమగును 7. మూలమాయ 
వాయుస్వరూపముగా నుండును అల్పగుణ వికారమైన పిమ్మట దానినే 
గుణతోభిణి యని యందురు 6. 

దీని తరువాత ఎబుక్క ఎటుకోలేమి, ఎబుక యొజుకలేముల మధ్య 

స్థితి అను నీ మూడును ((త్రిగణముల్ఫు (ప్రకటనమై మిశరూసముతోం 
(బవర్హించును. దాని తరువాత అకారాద్యవరముల _ కధిష్థానమగు 
శబ్దము (పకటనమగును 9, ఆ శబ్లమే ఆకాశగుణము, శబ్బమువలననే వేద 

శాస్త్రముల స్వరూప మేర్పడెను 10. పంచభూతములు, (తిగుణములు, 
ఎయుక్క ఎబికలేఫి మున్నగునవి యన్నియు వాయు వికారములే 11, 
వాయువు లేనిచో ఎజుక ఎచ్చటినుండి రాగలదు? ఎజుక లేనివో ఎటుక 
"లేమి యెచ్చటనుండి రాగలదు? ఎటుక వుజిపులు వాయుకారణముననే 
యుండును 12, చలనము (వాయు లక్షణము లేని తొవున జానలతుణ 
'మెచ్చటినుండి కలుగలణగలదు ? కావున వాయుగుణమే ముఖ్య మైనది 18, 
ఒకదానినుండి రెండవది బయలు వెడలుట (మనము) (ప్రత్యతముగా 
గాంచుచున్నను (త్రిగుణములు పంచభూతములు, మూల స్వరూపము 
(మూల మాయ నందే యున్నవి 14. ఈ విధముగా నీకర్టమము ఆదిడై. 
యున్నది. అదియే మజల వెనుకనుండి |ప్రకోటనమగుచున్న ది. బ్రింతియగాక 
క్రమముగా నొకదానినుండి మణియొకటి యుత్సే_త్రియగునని "చెప్పుటయుం 
గూడ సత్యమే 15. పెన వాయు నిశ్చయము జెన్పితిని, ఇక చాని తరు 
వాతి సంగతి వినుండు, వాయువునుండి అగ్ని కలుగుచున్నది. కాని 
వాస్త్రవమున కదియునుగూడ క రమరూపముననే యుండును 16. తరు 
వాత అగ్నినుండి జలము, జలమునుండి పృథ్వి కలుగుచున్నది. ఐనను నిది 
గూడం గర్గ్షమరూపముగనే యుండును 17, 

భూతముల శకెబుకయున్న సంగతి నెవడు భూచినాండు? పంచ 
భూతముల శెజుక యున్నదని మేమెప్పుడును విన లేదే? యన్లు శంక కిచట్ల 
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దానవు గలదు. పరిహారము వినుండు 18, వా_స్తవమునకుం జలన శీ 
నెజ9ఏకో యందురు. వాయున్రనందు సమ'స్త గుణము లున్న సంగతి 'వెనుకం 

జెస్పియమున్నా రము. ఈ విధముగా ఎజుక మజుపులతో మి|శ్రితములై_ పంచ 
భాతము లన్నియు (బవ ర్తించును, కావున భూతములయందు ఎజుక 
యవత్యముగ నున్నది 19-20. అవును; అది యొకానొకచోటం గనిపించు 

చున్నది, ఒకానొక-వోటం గనిపించుటలేదు. నిజమేకాని యది భూతము 
లాం దవశ్వముగా వ్యా_ప్షమెయున్నది. దాని స్థూలత్వముగాని సూత్ము 

త్వ్వయుగాని దృష్టికి భాసించును 21. భూతములలో భూతము లణంగియుండి 
మైదు భూతము లయ్యెను. వా_స్తవముగాం జూచినచో నొకటి స్థూలము 
గను నాకటి సూత్మముగను భాసించుచున్నది 22. నిరోధవాయు వెటులం 

గనికించదో అటులే యెబుకయుం గాన్పింపదు. కాన్సింపకున్నను అది భూత 

రూూకమునం దున్నమాట తథ్యము 2కి. కక్టైయందున్న అగ్ని కనుపింపదు. 

వాయువు కనులకు గనుపింపదు. అశ్లే భూతములందున్న యెజుకయు 

నాకనసుకముగా గాన్సింపదు 24, భూతములు మనకు వేజువేజుగాం గని 

విం నున్నను సత్యమున కపియన్నియును గలసియున్నని, ఈ యంశేము 

నెల౨ంంగుటకు మిగుల జతురతతో ననుభవమును సంపాదింపవలయును జక. 
(అఆ; -శ్రమువలన మూలమాయ, మూలవమాయవలన గుణమాయ్య గుణ 

నవాయవలనం |దిగుణములు 'కలిగను 26, అనంతరము గుణములనుండి 

పంచ మహాభూతములు గలిగను. వీని యన్ని(టి స్వరూపమును మున్నె 
పప్పితిని 27. (కోత యిట్టు నుడివెను. . ఆకాశము గుణమునుండి మెప్పు 
ఢశుూను కలుగయజాలదు. ఇది యసంభవము. శబ్దమును ఆకాళముగా భావిం 

చు తామే మిథ్య 25. ఇందుమోంద నక్ష కొంచెము బిగ్గరగా నిటుల 
జెప్పును, “నేను చెప్పునది యొకటి. నీవు ఛావించుచున్నది మణియొకటి. 
నక తముగా గాథా జాలమును 'బెంఛుచున్నాండనవు, ఇల నిట్టి పిచ్చినాని' 
కవ్వండు బోధింపలలండు? 29, "నేర్పిన డెలియుట లేదు. బోధించినను 

మనస్సునకు బట్టుటలేదు. ఈ మందరూపుండు (శిష్యుడు దృష్టాంతము 
లతోనై న విషయమును తర్కింపండు 80. 

ఒక భూతముకంకు మజియొక భూతము పెద్దదని చెప్పితిని. ఇపుడు 
భకాతే ములకంకు . బెద్దదియు, స్వతంత్రమును నగునదెద్ది? 81. మూల 
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మాయయీ పాంచభౌొలతికమైయుండ నిత నేవివేకము కేషీంచును? మూల 
మాూయికావల నొక నిర్జణ పరబహ్మమే యున్నది లీ2. ఆ పర్మబహ్మాము 

నందు గలుగు మూలమాయనుగూర్చి మనము వివారింతు మేని అది 

(మూల మాయ పంచభూతములచేతను. (దిగుణములచేతను 'యేర్పడి 

యున్నదని విదితమగును లికి, ఆకాశము నిర్వికారము. మిగిలిన నాలుగు 

భూతములును వికారవంతములు. ఉపాధి కారణమున ఆకాశము భూతము 

లలో నొకటిగం బరిగణింపంబడెను కి4, వస్తువునకుం విండమునందు వ్యా ప్త 

ముగా నున్నందున జీవనామము కలిగినట్టుగను (బహ్మాండమునందు వ్యా ప్త 
ముగా నున్నందున శివనామము కలిగినట్లుగను, ఆకాశమున కుపాధికారణ 
మున భూాతనామ మేర్చడెను కిక. ఆకాశ ముపాధిలోం బడిపోయెను. 

సూత్యముగాం జూచినచో భాసించుచున్నది. చాలును. ఈ కారణము 

వలననే ఆకాశము భూతరూపమొందెను తి6. ఆకాశము శేషించిన నాల్లు 

భూతముల యుపాధికంచెను ళూన్యరూపముతో భాసించుచున్నది. పర 
(బహ్మము నిరాభాసము. ఉపాధిరహితమగు నాకాశమే వా_స్థవమునకుం 

బర్నబహ్మాము త. ఎజుంగుట్క ఎజుకలేమ్హి ఈ రెంటి మధ్యమస్థితి అను, 

నదియే (తిగుణ లవణము. ఇచ్చట  |తీగుణములుసయితము యాపసహి 

తములని చెప్పబడినవి 88, (ప్రకృతి వి _స్ఫృతియెన కొలంది ఒకటికి మణి 

యొకటిగ చేర్చడిపోవసాగాను. _ వికారవంతమగుదానికి నియమ ముం 
డునా? 89, నలుపును చెలుపును గలివినవో సీలవర్ష మేర్పడును. 

మజియు నలుపును బసుపును గలిపినచో ఆకుపచ్చ రంగేర్చడును 40. 
ఈ విధముగా బలు తెజంగుల రంగులు కలియుటవేం (గొ త్త్సకొ త్త రంగులు 

కలుగునట్లు ఒకటితో మజియొకటి కలియుట కతన నీ వికారవంతమగు 
దృశ్యము నో "రూపములు ధరించుచున్నది 41, ఒక్కొ-టియగు జలము 

నానావర్థ ములలో దరంగరూపముగ 'లేచుచుండును. ఈ తిమ్మరి వికా 
రముల “సంతదనుక విచారింపనగును 42, ఒక జలమందు వికారము 

లపారములుగ నున్నవి, ఇం బంచభూతముల విస్తరమన్ననో అది 
యెనుబదినాలుగు కోటుల 'యూనుల రూపమున నున్నది 48. నానా 

'చేవాముల బీజమే జలము, ఉదకమునుండి సమస్టజనులును జనించిరి. 
టకము, చీమ మొదలుగాగల శ్యాపదాదికము (హింసించు జంతు 
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జూత్సొ అంతయు ఉదకమునుండియే కలుగుచున్నది 44, ఏ5 వలననే 

రజస్సు, వీర్యము ఏర్పడెను. ఈ శరీరమంతయు జలమయము. నఖములు, 

దంతములు, శల్యములు మున్న గునవియన్నియు నీటివలననే నిర్మితము 

లగుయున్నవి 45. 'వేళ్ళయొక్క- సూత్ముద్వారములనుండి వృతములోనికి 

జలము (పవేశించును. ఆ నీటివలననే వృతజూతు లభివృద్ధి నొందు 

చున్నవి 46. జలకారణముననే మయూరము మామిడిచట్టులోని గరు 

"జెంచుచున్నది. వృతము ఫలములనోం బల్జవములత్ 6 బూనులనో 

నలరారుటకు జలమే కారణము 47. వృశుముయొక్క-. చముదలును “శొోణు 

లను బగులంగొట్టి ఫలములనునెదకినవోం గనిపింపవు. అచ్చటంబచ్చిచె క్ర 

మూ(త్రమే యుండును 4, "వేజుమొదలుకొని పయిరెమ్ములనరకు శోధించి 

నను వృతములో: బుడ్డ్లుగనివీంపవు. ఖగ ఫలము లెక్కడనుండి వచ్చు 

చున్నవి? వృతములో ఫలము జలరూసముగానున్నది. ఈ యంశము 

చతురులగు పురునులు వివేకము'ే (గ్రహింతురు 49. అ జలమే సై కెకీ- 

సపుశు వృతమంతయుం బూవులతోం బండ్ల త్రో నలరారును. ఈ ఏధముగా 

జలసహాయమున నన్నియు 'నేర్చడును 50. ఇళ్లు ఆకులు వూవులు, 

పండ్లు కలుగును. మాటినూటికి ఈ ఏిషయము నెంతేదనుకని "చెన్సనల 

యును + సూత్మదృష్టితో నారయుచో నంతయు ఏదితమగును 51, 

భూతముల వికారము నెంతదనుకం జెస్స్పంగలను ? తమణతణమును భూత. 

ములు నూజుచుండును. నానావర్శరూసములతో నొకటి 'వేజొకటిగా 

నూాలుచుండును 52. (త్రిగుణములు, పంచభూతములు (అష్టసిధ్యపళ్ళతి 

కీదిచలనమును నివారించినచో వీనికిం జెక్కు-రూసములు గలనని ఏదిత 

ముగును. నానావిధముల మూజుచుండు నొనివివరణము 'నెంతదనుగోం జెప్ప 

సాభ్యమగును ?. 5కి, ఈ ప్రకృతి వివేకసహాయమున బాగుగా నిరసనము 

గావింపవలయును, అ విమ్ముటం బరమేశ్వరుండగు నాపరమాత్ముని యనన్వ 

భావముతో భజింపవలయును 54. 
Gin 1 అ కాలను కో గాతగుని కటిన 

ఏడవసమాసము . వికల్ప నిరసనము, 

(శోత యిట్లు శంకించుచున్నాండు మొట్టమొదట నొక స్థూలబేవా 

మున్నది. పిమ్మట దానిలో అం తః కరణ పం చక మున్నది, జ్ఞాతృశ్వ 
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వివేకము సూలకౌరణమువలన చేర్చడెను 1. ఇళ్లు (బ్రహ్మాండములేనిది 

మూలమాయయందు ఎజుక రానేరదు, స్థూలాథారమువలన నన్ని పను 

లును నడచుచున్నవి 2. స్థూలమే నిర్మాణము కానప్పుడు అంతఃకరణ 

'మచ్చటనుండంగలదు * 8, “సె శంకకుం (బత్యు _త్రరము. పట్టుపురుగు 

జాతిలో ేరిన "పెద్దవి చిన్నవి యగుపురుగులు తమతమ శ_క్ట వినుసారముగా 

జాముండెడి చెట్టుమోందనే గృహములు నిర్మించుకొని యందు వసించునుశ4, 

ఇటులే శంఖపుం బురుగులుు న త్తగుల్లలో ని పురుగులు, గవ్వలలోని పురు 

గులు మొదట పుట్టుచున్న వియా ¥ లేక మొదట వాని గృవాములు 

నిర్మాణము లగుచున్న వా ? ఈ యంశమునుగూడ విఛారింపనలయును ర 

వె నింబీర్కొనిన కీటకజాతంలే తొలుతం బుట్టును, తరువాత నవి తమతమ 

నివాసములను నిర్మించుకొనును. ఈ విషయము ప్రత్యశానుభవమైనది, 

దీనిని నిశేసించి' వివరింప బనిలేదు' 6. ఈ విధముగ దొలుత సూత్ముమును 

దరువాత స్థూలమును నిర్మాణమగుచున్న ది, ఈ దృష్టాంతమువలన (శోతల 

(ప్రశ్నకు సులభముగ (బత్యు_త్తరము 'చెప్పినట్లగును 7, 

పిమ్మట (శ్రోత మజల నిట్లడిగెను. “అయ్యా ! నాకిపుడు జన్మ 

మరణపిగారమును బోధింపుడు రి. జన్మము నిచ్చువాం డెవడు ? జన్మ 

మును గై కొనువాం డెవడు! దీని నశ్టుతుంగవలెను? 9. (బ్రహ్మా జన్మము 

నొసంగునసియు, విమ్ణువు (పతిపాలించుననియు, రుదుండు సంహారము 

గావించుననియుః 'బెద్దలు చెప్పుదురు 10. కాని ౦౫ |ప్రవృ త్రీకభనము 

(జనరూఢ్సి నాకు బోధగాకున్నది. అనుభ వదృష్టీ కీకథనము విశ్వసనీయ 

ముగం దోంయటలేదు 11. (బహ్మ శెవడు జన్మము నొసంగుచున్నాండు ? 

విష్ణువు 'నెవ్వండు (ప్రతిపాలనము చేయుచున్నాడు 4 మహాపళయమునందు 

రుదునెవ్షఃడు సంహారము చేయుచున్నా(డు?12, నొబుద్ధి కిదియంతయును 

సృన్టీప్రఖావమనియు, మాయాస్వభావమనియు దోంచుచున్నది. నిర్లుణి 

యగు జేవునే యొకవేశ కర్తగా నంగీకరింతమాయన్న నాతండు నిర్వికారి 

గదా (వికారములేనిది కర్తృత్వ మెట్లు రాగలదు 18. ఈ కార్యము 

లన్నింటిని మాయయె యొనర్చుచున్న దని యందుమున్నచో మాయ 

స్వయముగా నుత్పత్తియై నళించునది,. మాయా వి_స్తరము స్పాయముగో 

'నగుచున్నది, ఏిదారించిమూచినవో మాయ స్థిరముగలది కాదనిగూడ 



కుక్ల నిరసజీము ౪6: 
wr థి గ 

కుశదమగుచున్నది. (కావున నిట్టి యశాశ్వతమగు మూయ కర్తయని 

యుట్టు చెప్పనగును) 14. ఇదిగాక జన్మించువాడెవండు ? వాని చిహ్న 

ములు గు రించుటయెట్టు ? సంచితలక్షణమెద్ది ? ఏనినిగూడ నెజింగింపుండు 

15. పుణ్యపాప స్వరూపములెవ్వి ? మజియుం (బస్తుతము శబ్బములతో 
కంకలను గలుగణడేయువాం డెవడు?! (ఈ శబ్లములవలన సీ శంకల 

నొనర్చిన “నేను ఎవండను) 16. ఇవి యేమియు నాకుం 'బెలియుటలేదు. 

ఇు -సనయనునదియే జన్మను గైకొనుచున్నదని యందురు. కాని వాసన 

కనుపింపనే కనుపింపదు. అది పట్టుకొనుటకుంహడ నవకాశము లేనిదిగా 

నున్నది. ఈ స్థితిలో వాసన జన్మముల నెట్లు గై కొనుచున్న ది ? 17. వాసన, 
ఆ “మనము, హేతువు, భావన, కల్పనము, నానావిధములుగ నున్న మతి 

తమున్నగు ననేకవృత్తులు అంతఃకరణ వంచకములోనివై యున్నవి 18. 

ఇ్రవియన్నియు ఎజుకయుక్క- యంతములు. ఎజుకయన, కేవలస్మరణ 

శమయున క ర మగును. ఆ స్మరణమునందు జన్నసూ|త్ర మెట్లు సంధించును ? 19. 

-జీహాము పంచభూతములతో నిర్మింపబడినది, దానిని నడపునది వాయువు. 

ముణీయు ఎజుంగుట మనస్సునకుగల మనోభావము 20. ఈ విధముగా 

నిదియంతయు స్వాభావికముగన్సే తనంతేటనే యగుచున్నది. ఇది 

యమంతయుం బంచభూతముల జంజాటము. ఎవండు, ఎవనికి జన్మమునొసంగు 

-యున్నాండు ? 21. కావున జన్మము లేనేలేదని నాయభి ప్రాయము, ఒకసారి 

ముట్టిన పాణి మణిల నెన్నంటికిని జన్మము నె త్రీజాలదు 22. మానవునకు 

రముణుల జన్మములేదు. అట్టియెడ సాధుసమాగమము. గావింపవలసిన యన 

నసరమేమున్న ది ? 2కి, మొట్టమొదట స్మరణ విస్మరణములే (ఎజుక 

ముజపుల్సే లేవు. ఈ స్మరణము మధ్యనే వచ్చినది. అది యంతఃకరణము 

-ఇతింగడి యొకకళ 24, చై తన్య మున్నంతదనుకనే స్మరణ ముండును, 

షై తన్యము నష్టమైనతోడనే విస్మరణము (మజపు్రు కలుగును. అశు 

విస్మరణము వచ్చినతోడనే (ప్రాణికి మరణముకలుగును 25. స్మరణము, 

విస్మరణము నష్టమైనంతనే చేహామునకు మరణము ప్రాప్తించును. అపుడు 

మజల జన్మమును ఎవరికెనరిచ్చెదరు ? 26. కావున జన్మములేదు. యాతన 

యాను గాన్సించుటలేదు. ఈ కల్పనమంతయు వ్యర్థముగా వృద్ధియెనది 27, 

సారాంశమేమన్న _ *ఎవనికిని జన్మము కలుగుట లేదు. ఒకసారి మర 
oy gp కాజు ఆ 1 
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ణించినవారలు మజుల జన్మమునె  త్తరు, (అని (శోతలకు శంకగలిగాను 28, 

ప్రత్యు తరము లా ఎండిపోయినక కై మణుల బచ్చదనము నొందదు. పడి 

పోయినఫలము మజుల నతుకదు. ఇశ్లై పతనమైనశరీరము మజుల జననము 

నొందజాలదు 29, కుండ ఆకస్మిక ముగా (గిందంబడి_ పగిలిపోయినచో 

మణిల నది యే విధముగానై నను కుండగాదు. అటులే మృతమనుష్యు(డు 

మణుల. జన్నమునొందండు 50. అనగా మరణించ యొవ్వండును మణుల 

జన్మమునే యె_త్తకపోయినచో అప్పుడు (శ్రోతల యభ|పాయములో అజ్ఞాన 
సుజ్ఞానములు సమానములేయినవి తి1, 

(శ్రోత యిట్లు నుడివెను వినుడు. సకలమును బాషండమును 
గావింపకుడు. సందేహము కలిగినచో వివేకసహాయమున వివారింప 
వలయును లి2. (ప్రయత్న ములేనిది పని నెజువేరటయుం దినకయీ కడుపు 
నిండుటయు జ్ఞానముకలుగక'యే ము_క్తీలభించుటయు నెప్పుడును సంభ 
వింపదు లికి, తాను తృప్తిగా భుజించినవానికిం (బపంచవుంతయుం దృ_ి 

నొందినట్లు తోంచవచ్చును. కాని యందజును దృ_పి నొందుదనుక నది 
సత్య మెట్లుకాలగలదు ? తిక, ఈంతను నేర్చినవాణే తీరమునకు జేరలలడు. 

ఈతే నేరుననివాండు మునిగిపోవును, ఇందు సందేహ మావంతయును 
లేదు 85. 

ఈ విధముగా జ్ఞాన్మపా ప్తి నొందినవారలు తరింతురు. బంధనములు 

' తెగిపోయినవాయణడే ముకృుడగును #6. ముక్తపురువండు బంధనము 

లేనేలేదని చెప్పును. లోకులు ప్రత్యతుముగా బంధనములకుం బాల్పడి 

యున్నారు. వారలస్థితి యేమి ? దినినిగూడ నీవుకొంచెము యోచించి 
చూడుము! కి7. ఇతరులదుఃఖము నెబుంగనివానిని ఇతరులదుఃఖములోం 

దనకు సుఖమున్న దని తలంచువాండని నిశ్చయింసవచ్ను ను, పూర క్రమగు 

నీ యనుభ వస్థితియు నట్లిదె 88. ఆత్మజ్ఞానము గలిగినవాయ వాస్తవ 

. మునకు సంపూర్ణ తత్వములను వివరించుకొొనును. అనుభవము లభించిన 

వీమ్ముట వానికి. బరమ శొంతికలుగును కి9, జ్ఞానమునలన జననమరణములు 

నశించునను కథనమును మిథ్యగ భావించితిమేని వేదశా(స్త్రుపురాణములను | 

గూడ మిథ్యయని చెప్పవలసి వచ్చును 40. ఒకవేళ వేద శాస్త్రములను 

'ఫ్రపంచమునందలి మహానుభావుల వాక్యములను విథ్యయని భావించినచో ' 



పశట్పనీరననవణ, 96: 

నికో మూవంటివారల మాటల 'నన్వండు సిశ్గసించును? 'కాన్రున నెవని 

కాత్మిజ్ఞానముండంనో (మాతింన ముగ్కియ 41.42, వాస్త్సవమునకు 

మనుజులండ తును ముగ్యుతీ ఇట్లు చప్పుసాగ్యాములుగాడ జానకాండము 

లోనిబే. "కాసి యిదియ-తియి జనము గొలిగినప్పునే సంభవమగును శరీ. 

ఆత్మజ్ఞానము సలగనటయిడల దృశ్యము సుఖ్యయేవ వును. కాని యజ్ఞానదళ 

యం ” గేదృళ్య మందును బర్ట్" నినుకొని యుండును 44. బ్రంతేటితో 

సీ(ప్రశ్నయు ఘా. స్వయినటి, సరా సని గ్లాసమునలన ము కృండగును. 

లని. త్ర " 'పోమానలన బంధింపబడి యుండును 45, సబ్జునమును 

ఛముమయము ఉఏనుమోూానమునగ స ను Can దగు 46. బాగుగా 

యాచించివ?చిన వో బంధనమనుసది 'టేనీసచు.. బటి సత్యమే ! కొని 

బంగ్గున మందో నోవరించుకొోని యున్నదగదా ! బంధనము తొలంగుటకు 

క్షునముళ స్ప “నీలు సాధనములిను 47. తొలుత ని.మూళ్చర బ్టమును గమ 

సీంపుకన,._ 'ఉంగొనేమనునధి బీశీలీదు. అయినను అడి యందట బంధించి 

యుస్నటి. జను తీబంగానమును (మాయను జ్ఞానసహాయమున మిథ్య 
యని తెలిసికొన పోనటదేతెణే బన్గుల యున్నారు 4 కీనల 
సిష్కు-సటఫొనయువలననీ పరూయిము సటో్వుసుసను నము క మునందుంశుట 
గొణసపుయము.. పోనేకోమునో జ్రానమునో (ఫ్రా ప్లీగానించుకొని తీ'త్కొ-ల 
మునే ము కినొంనుట ముఖ్యము 49. ప్రాణము కీ, గన ొందవలయునన్న "వో 

అన్ని ౦6న రొటను దొలుత కఎుకి”  యనుగోళ యుండవలయును, సంక 

'సేమున్నది. అన్నింటి సటుంగుటనలన నులభముగనే (సాణీబంభములనుండి 
విడివడి బహ్మారూపుడగును 50, ఏమియు 'సటుంగనుంయుట య , నము. 
అస్నింటి నముంగుట జ్ఞానము, ణీ యన్నీంటి. 'సటింగన భావనగూడ 

అయయ్నమ్ర'వోన్లుట ఏజ్జునము, ఈ దశగలిగిన విమ్ముటం (భాగ స్వయముగా 

అత్నియపోన్రును 5. అమృతమును. సఏంచి స్వయముగా నమరు(డో న 
బాయ ఇతెరులనుజాచి విరలి! ఫ్లు మెరి! సంచుచున్నా ని (నిను, జ 

విొనకినుగు పురుషం బద్భులనుణా "చి మరల ఏర టట్టు జన్నము'లెన్ళు 

చుసనః రీ నును 9, భూత్యనచ్యుండు ఓ యన్నా! సీను భూత 

మరీ. చుసిన త్ట్టుందునుగా (మనీ యముగును, DT ము షు 
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నీకు విషమేవిధముగా నెక్కు-నని యడుగును, 58, కాని యీ విష 

యము లట్ట్రడిగినంతమా[త్రమునః చెలియునపికావు. మొదట స్వయముగా 

నా దళలోనికి రావలయును. (వివేకము నొకపక్కనుంచి మొదటం దాను 
బదునితో సమానుండై_ బద్దుని లతీణములను బరిశీలింపవలయును) అట్టు 

గఏంచినవో నిక వాని నముగవలసిన యవసరముండదు 54. మేత్యాని 

యున్నవాడు నిదురించెడువానినిజాచి ఓరీ! నీ వెందులకు గుజ్జూపెట్టు 

చున్నాండవని యడుగును. ఇటుల నడుగుటకంకు గుబ్తు ప్టటయందలి 

యనుభవమును గు _ర్థింపవలయునన్న చో స్వయముగా న్నిదించియే మాడ 
వలయును 55. ఏలయన, జ్ఞాతయొక్క- వృత్తి జ్ఞాన కారణమున జాగ 

రూకత నొందును. కావున నది బడ్డునివృత్తి త్రివలెం జిక్కు-వడదు. కడుపు 

నిండినవాని కాశలిగొన్నవాని కహ్టనిష్టురములు 'తెలియయజాలవు 56. 

చాలును. ఇంతటితో (శ్రోతల సందియము విడిసోవగలదు. జ్ఞానమువలన 
మోకుము కలుగును. వివేకమువలన ఆత్మానుభవము కలుగును. ఇది 

సిద్ధాంతము 57. 

ఎనిమిదవ సమాసము - బద్దుని పునర్ణన్మ ము. 

(ప్రశ్న _ జ్ఞాత జ్ఞనకాణరమున జన్మమును వదలించుకొనిపోవును. 

కాని బద్ధునకు మజణిల నెట్లు జన్మములభించుచున్న ది? వాడు మరణించిన 

పిమ్మట నేయవయవము జన్మము గై కొనుటకై శేషించియుండును? 1, 
(ప్రత్యు త్తరము... ఒకసారి బద్ధ ప్రాణి చనిపోయినపిమ్మట వానియవయవము 

లెపియును శేషించియుండేను. వాని యెటుక వాండు మరణించుటకు 

ముందుగనే వెడలిపోవును 2, (శ్రోతలారా ! మో సందియమునకుం (బత్యు 
తృరము సావధానులరై వినుండు రి, వాసనావృత్తీ (పాణులను వెంటనంటి 

యుండును. కావునం బంచ ప్రాణములు తమలేమస్థానములను విడిచిపోవు 

చున్న పుడు వాసనగూడ వానివెంట చేహామును విడిచి వెడలిపోవును 4. 
ఈ విధముగా _(చాణవాయువుల వెంటనంటి తొలుదొలుత వెడలిపోన్సునది 

వాసనయే. మణిల హేతువుననుసరించి యదియే జన్మముగై కొని (ప్రపంచ 
ములోనికి వచ్చును 5. ఎన్నియో పాణులు పూర్తిగా మరణించి యూవల 
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మిల లేచుసుందుటను మనము ఆస్పుడపుయు. ఇగాచియున్నారము, 

చారలు మురణించిరని SRS (గల్ల నో బిగించు 'జేశులును, 'పొద 

ములునుగూడ 'బొగనొంచుదున్నస 6 సర్పము కటి మటిదే మనుజుడు 

నుర। దును. సూంకేందినయులు గడచినుదస నదులు 'సొనిని (బథి 

సుచునున్నారు, ((ట్రససఎటనము అముడన్వూడనేవలు సు; -చియున్నారు, 

త్ర యజ రుగుచున్నటో “నౌప్పుదను, ఆ అాస్రన యయ 'పెనునోషుం దిరిగివచ్చు 

నున్నటి 7, మృుతినొ; నార. నందణి)దంనో యు మటిట బలెకించు 

చును. మయుట.. గదు “నువములోగమునకీగిన (పాణములను 

Me BAA MM గిస్పీ! ముదం గరు స్స్ ఎందో శోదమునసొంది 

( 'న్నబేహము పొందునున్నా రు. _ "వని *రణసమ రు మేణేంచినంతన 

మట దను పూర్వ్రదేవాములలో ని॥ నచ్భ్చుమున్నారు 9, ఎందజిందటో 

జనులు “వన షంబను ములను ధరించుధున్నారు.. ఎందడటో సరశాంయయ 

(హశీశము.. గాసియరునిష్లరు, ఈ సిధముగా 'నందటరిగిదో. యొంద 

వీళోగయులోను. "కీటుదిరో యనర్ధారెిణుంగుదురు! 10. ఊదినంశత జే 

అన్న (సగిటనమగునటు పొసన చవూసమగు  నాయును గూడ 

బన్మము నొంధుచు. డును 11. మనస్సునగు నానాసిధిములగు వృష్తుఖు 

గలను, ని "టీ (ఆ నృన్తులనంజే) పసన యుత్స్చ ఎ యగును, 

వాసన యనునది చూచుట. గాన్పింపగున్నను అది ఒరువళే ముగా 

నున్నటనుచూ. 1, సోసన ముందు. ఎలుసయుగ్యిం శీ*శునున్న ది, 

ఈయుుటున మూలము *యనుండి వెడలిన తంతును. ఇద కారణరూసము 

నో మూలనమాంయయకుందు. మిగిత మఘ యుందంను. 1కి, ఎఆంగ యు నునదీ 

కారణయానమునో (టహ్మాండమునంనును, "రార సమాసము" గ బిండము 

ననున (ఎన్న రించుచుండనను, త్వరన్యనగా బానిసని “మమూానము గాఫం 

చినవో నది నునుమాశములోనికి గారు 14, ఎల ఎయుస్వరూప 

మునలె సూశ్మీముగానుస్న ది, జీన గణము ఎ *యుస్ఫసై వాయురూస 

ముగశీ యున్నది 15, _ వాయువును సోని కరములు గలవు, 

౧యినను వాయువు మూకుటకం గాన్సింపదు,.. కటులె 'యుథటుని యొ 

నాసనగూడ అతి సూఖ్బముగా నున్నటి, 10దిాడం గాస్పింసము. 16, 

(కిగుణములు, సంచభాతముంు.. టాయిున్చున యను మిఫతిముటై యిన్న 
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ఈ విషయ మనుమానములోనికి రాజూలకున్నను మిథ్యయని దీని 

నెన్నంటికిని.  జెప్పజూలము 17. స్యాభావికవుగు  వాయునువలననే 

సుగంభదుర్గంధములు విదితమగుచున్నవి.  మజియు ఉిన్షత్క శీతలత 
గూడ నీవిధముగనే భాసించుచున్నది 18. వాయున్రవలననే మేఘములు 

వర్షించుచున్నవి. చాయువువలననే నమ్మతములు నడచుచున్నవి, 
సృష్టయంతయును నీవాయువువలననే (ప్రవర్హించుచున్నది 19. చేవతలు, 

భూతములు వాయురూపమున ఆకస్నికముగ శరీరములో నికేతెంచి నిండి 
పోవును, విధివిభానమునను మం[త్రప్రయోగమునను శవములు బతికి లేచు 

చున్నవి 20. శరీరములోని! దేవత నావేశపరచుటవలన | బహ్మాపిశాచములు 
తోలంగిపోవును, హారింపంబడినవి లభించును. మజియు ననేక గు ప్ప 

విషయములు 'పత్యతముగా విశదమగును 21. వాయువు ప్రత్యేకించి 

మాటలాడదుగాని శరీరమునందంతటను . నిండియుండి వమూాటలాడును, 

ఎన్ని యో[పాణులు తమ యిచ్చవలననే జనమును బడయుచున్న వి 22, 

వాయువికార మిట్టిది. దీనివిస్తారము తెలియనే “తెలియదు, సమస్త 
చరాచరజంతుజాలము వాయువువలననే వ_ర్హించుచున్నది 28. వాయున్రు 

_స్తబ్దరాప ముతో సృష్టిని ధారణము చేయుచున్నది. మజియుం జంచల 

రూపముతో సృష్టిని రచించుచున్నది 24, ఆదినుండి యంతము 
దనుక సమ_స్తమును వాయువే కావించుచున్నది. వాయువునకుందప్ప 

నింక చేనిశేని క ర్త త్వమున్న ఎోం జతురులగు పురుషులు నాశెజింగంపం 

గోరెదను 25, 

మూలమాయ యెటుకరూపమున నుండును. ఆ మెటుకయే 

మనయందుగూడ నున్నది. ఈ(ప్రకారముగా సనెబుక యొకచోట 
గు ప్తముగన్కు ఒకచోట (బకటనముగను జగమునందు వర్తించు 
చుండును 26. నీ రావిరిరూపమున గు_స్తమైపోయి వర్ష రూపమున (బకట 
మగునట్లు ఎతుకయనునది వాయునునందు నిరంతరము హపాచ్చుయందగ్గుచు 

గుప్తమున్కు (బకోటనమును నగుచుండును. అది యొశకానొకచోట 
నికృతియగుచుండును. ఒశకానొకచోట సాధారణముగ వాయురూపమున 

నుండును 2725. ఒక-క్క-ప్పుడు శరీరముమిోం:దినుండి వాయువు వెడ 

లుటవలనం జేతుల్లు కాళ్లు మున్నగు నవయవములు  పట్టుకొనిపోవును, 
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ఓకొ--పుశు. వాయుస్రససణమునలననే నిలిచియున్న పచ్చని రు 
ండీసోవును 29, _ అన్రరోగమయులలో న్య్టిహాయువు  లనేకములుగలను. 

నొనినలన జనులను చాఫలు కోతుగుచుంగనను. అకాశమునందుం వినుగు 

సె తము వాయు కగారణమున'నే (స్వులనమగాుచున్న ది 80. 'వాయున్సునబననీ 

సంగీ ౪“ప్రుజ్ఞ్యనము, సర్వజ్ఞునసిక్చ. యయు. గలుగును, సంగీత శాతము 

సందుల (గహ భ్యాణరాగ స్సు డీ వము “వెలీగింహంబడనటదయుకంయు 

(మేసఘుమట్తారరానము ఈ ‘ మనుసు నర్షి ౧చుటమమొన్కా-యుం.. జము 

సరయు సలు రణమునానీ గోలుగుచున్నది లీ వాయున్ససోకుట 

నలన (భొమగలుగును. నృథొనులెండిపోవును. 'నాయునవునలననే నానావిధ 

మ (గుముణు నడచుచున్న ఏ గిలి మగ్గత్రములనలన 'జేవశలు ప్రగ్యతు 

నుగుణునిషిరుు భూతములు సొతీసపోన్రచున్నని 
మం గ్రిసానుర్ణ్యయునలననే యథీణిసద్య (గారడి , రాత సమాయ మొదలగు 

కానునములు గోచరించుచున్న ఏ 88. రాయసమూా/మయారచనము "జేవాదు 

లుగూడ గైహింపజాలరు. _సృంభనము, మోహానము మున్నగు హు 

పిథముల సిచ్మితసామర్థ్యములన్నియు వాయుశార ణముననే యగుచున్న వి 

84. మంచివానిని భీచ్చిపానిగను బిచ్చివానిని నుంచినానిగను జేయుట 

మున్నగు ననీ సిదితములు_ వోయున్సనలననే జరుగుచున్న స్, బ్రట్టణత 

దనుకోనని “నస్పలొలుగుదును ? కీర. మగ్యగయువలననే 'జీనసంగరముటు 

జరుగుచున్నని, మం్యత్రములనలననే బువులయెడ న 'మానము గలుగు 

సున్న ది, నురత్రసామర్ధ్యమహి పము 'సెన్వండిబుంగలలడు ? 86. మంతేము 

నలనః 'బకులు నశమగును. _ మూూనీగశొపదాదులు బంధింపంుడును. 

మహాసర్పముటు _న్షబ్ధములగును. అంతియగాగ ధనలాభము “సై తము 

మర్యత్రములనలననే గలుగును శీ7, సయినిజెన్సీనదాసి_ విదారమువలన 

బగ్గునిజన్మము సిథదముగుచున్న ది. |శ్లోతలుగాసించిన వెనుకటి సం.. వము 

గూడ నివారణానునది లీరి. 

డై ఆలో 
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తొమ్మిదవ సమాసము - (బ్రహ్మములో (బ్రహ్మాండము* 

(బ్రహ్మాము ఆపిన నాగునదిగాదు. కదిలించిన గదలునదికాదు. 
ఒకప్రకకుం దొలంగునట్టిదియుం గాదు 1. (బ్రహ్మము భేదించినవో 
'భేదింపంబడదు, చేదించినచో చేదింపణబడునది కాదు. వేజుగానింప 

నెంచినచో వేజగునట్టిదియుగాదు 2. (బవ్మాము అఖండము. అంబెట్టి 
గజిబిజియు (వికారమున్సు లేదు. అట్టి (బహ్మములోనికి (బహ్మాండ 
'మేవిధముగాః జొరంబడివచ్చెను? లి. పర్వత, పొహాణ, శిలా శిఖర, 

నానాస్థల , స్థలాంతరాదులతో యభాడిన భూగోళరచనము పర1బహ్మాము 

నం చేవిధముగా చేర్చడెను? 4. (బవ్మామునందు భూగోళమున్నది. 
భూగోళమునందు (బవ్మామున్నది. విచారించిమాచినచో నొకటి రెండవ 
దానియందు (బ్రత్యతీముగాం గనుపించుచున్నది 5, (బహ్మమునందు 

భూగోళము (ప్రవేశించియున్నది. భూగోళమునందు (బహ్మము నిండియు 

న్నది. విచారించిమాచినయిడల నీవిషయము (పత్యతుముగా విశ్వాసము 

లోనికి వచ్చును 6. |బ్రహ్మాము (బహ్మాండమునందు వ్యాపించియున్న దని 
చెప్పుట సమంజసముగనే కన్సట్టుచున్నది. కాని (బహ్మాండము (బ్రహ్మా 

మునం డెట్లిమిడియున్నదో బోధ గాకున్నది 7, ఒకవేళ (బహ్మాండము 
(బవ్మామునందు |బవేశించియుండలేదని చెప్పబూనినచో నదియును 
యుక్తముగా లేదు. ఏలయన (బహ్మామునందు (_బహ్మాండ మున్న సంగతి 
అనుభవమువలన నందజకును సహజముగనే కాన్సించుచున్నది 8. (బహ్మా 
మునందు (బహ్మాండ మెట్లుండెను 1 ఈయంశముల నిపుడు నిణారమొన 

రించి తెలుపవలయును,. (శ్రోత లీవిధముగాం (బళ్నించిరి 9. ఇక్కడ 
గొప్పసం'దేహాంశ మడ్డుపడినది, ఇయ దీనికిం (బత్యు _త్తరమును (శోతలు 

సావధానులరై నిందురుగాక 10. 

(బహ్మాండమే లేదని చెప్పుదునా? యది సరిగాదు. ఏలయన, అది 
కాన్సించుచున్నది. కనుపించుచున్నదిగానున ఉన్నదనిచెప్పుదునా? అది 

యును యుక్తముగా లేదు. ఏలయన, అది నాశమగుచున్న ది. ఇప్పుడిన్క-డ 

జెద్దచిక్కు-వచ్చిపడినది. (శోతలీవిమయమును చెలిసికొనగలుసటయెట్లు? 
11. దీనిని విని ఉత్కంఠతో (శ్రోతలిట్టు చెప్పిరి. “మేము సావధానులమై 
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యున్నా రము, వశం (బసంగానుసారముగ నుచితమగు ను_త్తరమునిచ్చెదము 

12. వూడుండు. ఆకాశమునందు దీపము 'వెలిగింపంబడినది. కాని దానిని 

ఆకాశమునుండి 'వేరుషజచియుంచుట యెట్లు తటస్థింపం గలదు? 18. 

ఆపస్పే జోవాయువులు ఆకాశమును తొలగింపజూలవు, ఏలయన, ఆకా 
శము సనునముగానున్నది. (చంచలముగాదు 14. పృథ్వి కఠినమైనటే! 
ఐనను ఆకాశము దానిని దనయునికి కనువుగాం జేసివై చినది, అది (ఆకా 
కము సంపూర్ణ పృథివియందు వ్యా_ప్తముగానున్నది 15. జడరూపము 
లగు సమస్తృవస్తువులును నాశనమగుట సత్యము. ఆకాశమెప్పుడును ఒకే 
కుభముగా నుండును. అది యచంచలము 16. భిన్నముగనుండి మాన 

వుడు తాను చూచుదానిని ఆకాశమని చెప్పుచున్నాడు, అభిన్నుల్హా 

ఇమాచిన-చోం గనుపించు ఆకాశమే పర్యబహ్మము. (ఆకాశము పరబవ్మా 

ములలో నంతరమేవున, ఆకాశము భిన్న ముగానున్న ప్పుడుగూడం గాన్సిం 

చును. పర బవహ్మావుట్లుకాదు. త్మద్రూపమైన యెడలనే కనుపించును 17; 
సారాంశము __ ఆకాశము అచలము. దానిభేదము తెలియదు. (బహ్మము 

వలె భాసించుదానినంతను ఆకాశమనవలయును 15, అది నిర్గుణ బహ్మాము 

వలె భాసించుచున్నది. కల్పనముగావించినచో ననుమానములోనికి వచ్చును. 
బ్రిందువలననే దాని నాకాశనునుచున్నాము. (కల్పనకారణమున నది 

యాకాశ మనిపించుకొనుచున్నది 19. కల్పనమున శంతభాసము భెసిం 

చునో యది యాకాశము. కాని (బహ్మాము నిరాభాసము, నిర్వికల్చము 
నై యున్నది 20. ఆకాశము స్వాభావికముగానే శేషీంచిన నాలుగుభూత 
ములతో నిండియున్నది. అ్రభాసించునది |బహ్మాంశము 21. (ప్రత్యతముగ 
నుత్పన్న మగునవన్నియు నాశనమొందుననియే, అట్టివాని నచలములని యెట్లు 
చెప్పగలము? గగనము నేదియు "భీదింపజాలదు 22. పృథ్యాలేకుండంబోయిన 

విమ్మట జలము ేేసించును. జలము లేకుండబోయినపిమ్మట అగ్ని మిగు 

లును. అగ్ని చల్లారినపిదప వాయువుండును, అదియు (వాయువుగూడ్య 

అంత్యమున నాళనమగును 2కి, మిథ్యాపదార్థము వచ్చుచుండును, పోను 

చుండును, అంతమ్మాతమున సత్వభ ౦౧గమగుట (మిథ్యాపదార్థము 

నిల్చుటు సంభవముగాదు 24, (భమ కారణము నిదియంతయుం (బతంతు. 

ముగా. గాన్సించును, విచారించిభూచినయెడల నంజేమియును - దని 
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బోధపడును. ఈ భ్రమమూలమగు జగత్తును సత్యమని యెట్లుచెప్పణగలము? 
25. (భమను శోధించితిమేని అది యేమ్మాత్రమును సత్యము గాదని 
విదితమగును. అట్టిస్థితిలో 'భేదించినటెవరు? "దేనిని? ఒకవేళ (భ్రమ 'భేదించిన 
దని చెప్పినవో నదిమాా(త్ర మెట్లుపొసంగును? అది సయముగనే మిథ్యగదా 
26, (భమరూపము వమిథ్యగాం (బతీతియైనపుడు అదియే భేదించినదని 

సులభముగా ననుకొనుము. కాని స్వయముగా మిథ్యయగున "చేదియో 

యదిగానించిన వెల్ల నాకే (మిథ వో) గావలసియున్న ది 27. ఎయ్యిది సయ 

ముగా మిథయోా యది శు జేయనిము. దానివలన మన . 
డేదిపోవును? చతురపురువులు మిథ్యాక_ర్భృత్వమును మిథ్యగనే భాపించె 

దరు 28, సాగరములో నొక యావగింజవేసిన నెటులుండునో యటులే 

పర్యబహ్మామునం దీసమ స్తదృశ్య్ణము _గూడియున్నది, మతిననుసరించి 
హృదయమున నూహాోశ క్రి ప్రసరించును 29. మతిని విశాలముగావించినచో 
అకాశమునుగూడం చేతిలోనికి దీసికొనవచ్చును. (బహ్మాండముగూడ 
వెలగపండువలె సుబోధమగును త0. మతికంకు వృత్తిని నధికవిశాలము 

గాపవించినయెడల (బహ్మాండము "శీేగసపండువలెం గాన్సించును, శీవల 

(బహ్మాకారమైనపిమ్మట 'నేమియునుండదు తిష. వివేకసహాయమున దనను 
అమర్యాదితథివ శాలునిగ (హొద్దులేనంత వి శొలబుద్ధిగలవానినిగాం గావిం 

చినవో (బ్రహ్మాండము వటబీజమువలెం గనుపించును కిక, అంతకంకను 
బుద్ధి యధికవి_న్లీర్ణమైనసిమ్మట ఈబహ్మోండము వటబీజములోం గోట్యంశ 
సమానముగా (అతిసూక్మముగ గోచరించును. మజియు గేవలపరిపూర్లు 

జైన పిదప నేమియునుండదు తికి. [(భమకారణమున అల్బు(డై_ తననోొక 

చేహధారినిగాం దలంచుకొనువాండు (బహ్మాండమును దనచేతిలోని కెట్లు 

రీసికొనయగలండు? కి4. వృత్తి తిని వృద్ధినాందింపవలయును, దానిని వికసింప 

జేసి యూరకయుండరాదు, దానినో (వృ శ్రీని పూర్త ర్ల బవ్మాముతో నలు 

'మొగముల నిండింపవలయును కిక్. జొన్న గింజంత బంగారమునుదెచ్చి 

దానితో (బహ్మాండమునంతేను జి త్రింప(బూనితి మేని యెన్నంటికిని ఆ (ప్రయ 
తము సాధ్యముగాదు 86. (జొన్నగింజంత బంగారమునుదెచ్చి రేకును 

జేసి దానిమోద (బహ్మాండమును జృతింపబూనినవో ఆయాకు పగిలి బంగా 

రము లయమగసనట్లు) వృత్తితో నెవంచేని (బ్రహ్మాము నాకలనము గావింప 
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కంచు నకల నృత్ళి న్న్యమి లకుమగును. _ నలనిగ్గుణాత్మ యభానిభముగ 

mom 37 

ఇంటితో స౮జీహాయు తీరును, శ్రోతలారా! సంజీవాముంచు 

తోను. గొన సంళయను గలిగినదో సోసోముతో దానిని నిరసన 

“నర్సు నీక. పొచిమునలన సంజేహాములు తోొలంగును. _ ననూభొ 

అరు గిబుగును. మకీ ము ససాిసచశియ మున ఆత్మ నివేదన ఘునపిదస నూత, 

కు అ యును గీర. సఘాయమునునూడ నూవీడ్సీంచి, (అవేఖ్రీ౧ంముటపూర్య 

కులము) సారము". బూరగసత్ సహ నుమును నీటుజేసి సినాంతవన్సు 

as (Em) (పగ (ప్రగ్య! Mm die జెచునానికి అస ప్రసాంణ 

జయులగో స "నగ్న గయు ధు 40. శ్యాపతీబినచనములు సొరాసారగలారయు 

అజం సినుకు ఛవమగునుమననముదిమొగ్కం 6 ఫ్యాస(మిథ్య్యాజ్థునము) 
ఓ గ బళ్ల 

నటన. (బహ్ళుము సాకంరనుగును. మటియుః: బరనుకొంతి 

వ్ Barn hl. 

వపదీయన సమాసము .. అత్మ స్థితి, 

తగవొయు ఆల! భుముభోసల నుండును, కాకీ ముందిరభిఖర 

నుప ( గూర్చు! మును. అ చమానమునం గాత యాలయమునందలి 

క్ననను ళు సొ దగునా! ఓ రాజమందిగమునందు సభ జరుగుచుండును, 

మ కోతి పా మందిర ములోసి _నంభముమిోంది "కాక పై నలద్రీరి 

జఇపూర్చుందును, టి గోంతిగి సభా లందరి కు ఫ్థతము గలుగు? లి, 

(బామ్మా బయం స్నానము గాంచి టి (6 బనిముగించునో నును, సీరం 

(గాకు సిత బాలాజీ పరముగా నుండును. అంతమాతామున సటికొంగను 

పాసు! అఫ్ సహానమగు సతతి గలదని యుట్టంగీోరింననగు ము? ని, 

(బాన ॥: లో. పొదలు సియమనంనుటల్రై యుందురు గొందణు 

శు *న్మునస్థినముగా ముతురు.. గనం నిసింతీరము 'సిస్జనగ్గముగా నుండును, 

ఇంపునేంన Moy hg cE న (నావా బునినో నమూానముగునా? 4, 
fh. 

హుగొనోగ (హ్నం ఏళ్యాగభ్య్యానము 'సటుంగండని భాఫింపుము, 
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మార్గాలము త చేకధ్యానమునందు మిగులం జతురతగల్నడై యుండును, 

అంకేమ్మాత్రమున మార్దాలము ్రాహ్మణునితొ సమానమగు నొప్పద 
నము గలదని యెవరై నం “ జెప్పణలరా? 5. (ఛావ్మాణుండు భేదాభేదవిచా 
రముతో వ ర్రించును. మఠ్నీకము అందణను సమానముగా జూచును. 
వ్రందువలన నికు జ్ఞానబోధకలిగెనని యెట్లు నుడువనగును? 6, ఒక స్ 

మనుజుండు గొప్పవారలు ధరింపందగిన నిలువక ల దుస్తులుధరించి కూర్చుండి 

యుండును, ఒకరాజు చేపాముపయి నాచ్భాదనమైన లేక క్ట ట్రుబట్టతోం 

గూర్చుండియుండును. చతురుండగు ఫురువుయ ఈ యిరువురిని వెంటనే 

గు ర్తింపంగలండు 7. సారాంశము - బాహ్యరూపము నంతగా అలంకరించు 

కొనినను ఆ యలంకారమంతయు మోసమని తనంతనే వెల్లడియగును, 

మానవునకు. గావలసినది బాహ్యాడంబరముగాదు, ముఖ్యమగు ఆత J 

నిష్ట కావలయును రి. సంసారమునందు మిగుల (బతిష్టను సంపాదించినను 

ఆత్మనిషయమగు జాగరూకత లేనివాడును పరమాత్మను మజుచిన 

వాడును ఆత్మఘాతకుడు 9. "దేవతలను భజించుటచే చేవలోకము 
పితరులను భజించుటచేం బితృలోకము, భూతములను భజించుటచే భూత 

లోకము లభించును 10. ఎవ్వరెవ్వర్గిని భజించెదరో వారలు వారిలోక 

మున కరుగుదురు. నిర్లుణభజనమువలన నిర్షుణులగుదురు 11. నిర్ణుణమునం 

దనన్యు(డై_ యుండుటయే నిర్గణభజనము. అనన్యుండగుటవలనం దప్పక 
నిర్ణుణత్వము (పా ప్పించును 12, ఏకస్వరూపుండగు పరమాత్ముని గుర్తిం 

చుటయే సంపూర్షకర్మఫలము. మజియు, “మనము ఎవ్వరము) అను 
విచారమును జేయవలయును 118. నిరాకార పరమాత్ముని యనుభవము 

గడించుటవలన చేహాభిమాన ముండదు. అంతియకాక 6ర్పహ్మముమేమే” 

అను నిశ్చయ మేర్చడును 14. పూర్యో క్తదశ గలిగినయనంతరము సందే 
పహొమునకుం దాన్రండదు. పరమాత్మునియం దనన్యత కలుగును, మణటణియు 

చేవాభావనకు సంబంధించిన జాడ గన్సింపదు 15. ఆయవస్థయందు 

సిద్ధాంతములు సాధనములు (భమమ్మాతముగా నుండిపోనును. ము _రృనకు 

సాధనాదిబంధనములతో నేమియవసరము? 16. ఏలయన, సాధనములను 

సాధింపవలసినది తాను (ముక్తుండు స్వయముగనే యయ్యెను, కంక సాధ 

కుండు గావలసిన యావళ్యకము మిగిలియుండలేదు 17. కుమ్మరివాండు 
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రాజై నపిమ్మట వాండు (కుండలను మంటిని మోయు) గాడిదల నింక 

నందుల కుంచుకొనును?కుమ్మరితనమునకు సంబంధించిన మన్ను మోయుట 

వలన వానికేమి ప్రయోజనము కలుగును? 18. ఇళ్లు సాధ్యవస్తువు (ప్రాప్త 
మైనపిదప సంపూర్షవృ త్తిభావనయు, సాధన్నపయత్న ములును ఉండ 

నేరను 19. ఆదశయందు సాధనములవలన నేమి సిద్ధి గావించుకొనవలసి 

యున్నది? నియమసహాయమునం బడయ వలసి నఫల్మపా ప్తి యేషియున్న ది? 
ము క్తుండు స్వయముగా (బహ్మమైనపు డింక నెందులకు, (శ్రమనొంధ 

వలయును? 20, 

"దేహము పంచభూతములతో నిర్మింపంబ డెను. జీవుడు (బహ్మోం 

సము. అదిగూడం బరమాత్శునందు లీనము గాంగలిగి యున్నది 21. 

కాన్రన “నేను” అనునది మధ్యనే వచ్చినది. విచారించి ెలిసికొనిన 
యెడల “నేను” అనునది యేమియును తేదు. పంచభూతములు నిరసనమె 

పోయినపిదప నిఖిలమగు ఆత్మ నిలిచియుండును 22. ఆత్మ ఆత్మత్వముతో 
నున్నది. జీవుడు జీవత్యముతో" నున్నాండు. మాయ మాయాత్వముతో 
విసృతమైయున్నది ౨8, 

ఈవిధముగా నన్నియు నున్నవి. మనముగూడ నేదియో యొకటిగా 
నున్నారము. ' వీనినన్నింటిని విమర్శించి చూచువాంజె క్జాని 24. 
అన్నింటిని విమర్శించి శోధింపనేర్చినవాండును దన్ను దానుజూచుట నెటిం 
గినవాండును జ్ఞైనియనందగినవాండు. . జానియొక రావ. త్తి యీకజేశీయ 
ముగానుండును. (వ్యాపకముగలది కాదు 25, ఇట్టివృ త్తని మనము విచా 
రించినయెడల 'నేమియును లేదని విశదమగును. ఏలయన, (ప్రకృతిని నిర 
సించినవిమ్ముట వ్వికారవంతమగు _ (పదార్థము) ఏదియు నిలచియుండ? 
జాలదు 26. ఒకవేళ నేబేని నిలిచియున్నచో నది కేవలనిర్ల్షుణమే ! 
ఏచారించిమూచినవిమ్ముట నదియే మనమైయున్నారము. ఇది పరమార్థ 
మున కొకగొప్పచిహ్నము 27. ఆ యవస్థయందు “ఫలము 'వేజ్కు మనము 
వేటు” అను వివేకముండదు. అచట ఫలము, మనము ఒక్క-టియె 
పోవుచున్నారము 38. ఒకానొక భిక్షకు రాజయ్యెననియును నేను 
రాజును అను ననుభవముగూడ వానికి గలుగుచున్న దనియును భావం 

ఈ 
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పుడు. ఇక వాడు భికుముగెందుల కడుగును ? భికుకుడశుగా నున్న 

వా౭జే భికుము నడుగును 29. వేదళాస్త్రపురాణము లెవ్వని వర్ణించు 

చున్నవో, అనేకసిద్ధసాధుపురుషు లెవనికొజకు నానావిధముల సాధనముల 
తోడను నిరూపణములతోడను బరిశ్రమ సలుపుచున్నారో యట్టి పర 
(బవ్మారూపము సాం *ఎ రపిణారములవలన  సాధకుం డొందినపుడు 

మజల నచ్చట చేయుట్క చేయకుండుట (విధినిపేధములుు మొద 

లగు వివారమేదియు నుండదు కి0__ 81. ఒక భిచముకుండు రాజాబ్ద 

నాలించి భయము నొందెననియు ఆ భిశ్సుకుడు మజుల ముందున కరిగి 

(కొన్నాళ్ళతరవాత) 'రాజయ్యెననియును ఛావింపుడు. ఇప్పు డట్టిదళ 

యందు వానికి రాజాజ్ఞ యనిన భయమెట్టుండంగలదు ? 82, వేదము 

'వేదాజ్ఞ లననుసరించి యెట్లు నడచును ? సచ్భా(స్త్రుములు శాస్త భ్యాసము 

నెట్టు చేయును ? తీర్ధములు తీర్ణముల కెట్లరుగును ? శ్రీకి. అమృతము 
అమృతము నెట్టు నేవించును * అనంతము అనంతము నెట్లుగాంచును ? 

భగవంతుడు భగవంతు నెట్టుజాచును? 84, సత్స్వరూపము సత్వ్వరూప 
ముళో నెట్టుకలియును ? నిర్ణుణము నిర్లణభావన నెట్లుగావించును ? ఆత్మ 
యాత్మయం "దేవిధముగా నానందించును? తిర, స్వయముగా అంజనము 

అంజనము నెట్లుపెట్టుకొనును 2? ధనము ధనము నెట్లు బడయంగలదు 1 

నిరంజనుడు నిరంజను నెట్టనుభవము గావింపలలండు ? కి6, సాధ్యము 

స్వయముగా సాధనము 'నెట్లుచేయును? స్వయముగా నున్మనుల్హై నవాండు 
(మనస్సు లయమైనపాండ మనస్సు నేవిధముగా నరికట్టంగలండు ? లోగ, 

తొమ్మిదవ దశకము సమాప్తము, 



[ 

స్య 
పదియవ దళ కము. 

మొదటి సమాసము _ అంతఃకరణ మొక్కటి. 
(శోత యిట్లు (ప్రశ్నించుచున్నాండు. “అయ్యా! అందజకును 

అంతఃకరణమొక-టియా లేక వేబువేణా ? దీనిని నిశ్చయాత్మకముగా 

'జెలుపుండు), వక్త _ మంచిది. దీనికి (బత్యు త్రరము వినుండు 1.2. 

అందజియంతఃకరణ మొక్క-టియే. ఇందు సందేవామేమియు లేదు. ఇది 

యనుభవనముచే (గ్రహించినయంశము లి. (శ్రోత యిట్లు నుడివెను. అయ్యా! 
అందజియంతఃకరణ 'మొక్క-టియెేయని మోరంటిరిగడా ! అటులై నవో 

నందజీయందును ఏకత్వమును గలయికయును నేలలేవు? 4. అంతఃకరణ 

మొుక్క-టియేయనచో నొక్క-డు తినినయెడల నందజకును తుధ తీరవల 

యును, ఒకండు సంతంమ్షుండగు వో నెల్ల రును సంతుస్తులు గావలయును. 

ఒకండు చనిపోయినవో నెల్ల రును జనిపోవలయును 5. ఈ లోకమునందు 

గొందజు సుఖులుగను మజికొందరు దుఃఖులుగను నున్నారు, దీనినిబట్టి 

యందజీయంత:కరణ మొక్క-టియేయని యెట్టనుకొనంగలము? 6. జనుల ' 

భావనలు వేజువేజుగానున్నవి. ఒకనితో నింకొకనికి. గలయిక కలు 

గుటలేదు. కావున నిట్టిస్టితియందు అంతఃకరణ మొక్క-టి యగుట యేట్లో 

తెలియకున్నది 7. ఒకవేళ నెల్లరి యంతఃకరణ మొక్క-టియే యగుచో 

నొకని యంతఃకరణములోని విషయము రెండవవానికిం డెలియుచుండెడిది, 

అందుచే లోకమునందు గోస్వమగు విషయముండుటయేు సంభవము 

గాదు. అందజి యంతీఃకరణ మొక్క-టియొయగుచే జనులయెందుం 

బరస్పర విరోధ మేల వ్యాపించియున్నది? 8-9. సర్పము కాటువేయుటకుం 

' బరుగెత్తుచున్నది. (పాణి భయపడి పారిపోన్రుచున్నా(డు. అన్ని జీవుల 
యందును అంతశరణమొకటియయగుచో సీ విరోధ మేల కలిగెను? 

(సర్పముకరచుటకుం బరుగె_త్తరాదు, జీవుడు భయపడి పాతి పోవరోదు 

గదా) 10. 
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(శోత యిట్లు శంకింపంగా వక్త యిటుల నుడివెను, భ్ యపడకుండు, 

సావధానుల్నరై నిరూపణము నాలింపుడు. అంతఃకరణమని సంబ్ల జ్ఞ కుయచెప్పు 

దురు. సంజ్ఞ యని యెజింగెడిస్వభావమునకుం జెప్పుదురు. ఇదియే దేహ 

రత్నణ కుపాయము (ఎజుంగునట్టికళ) 11.12. సర్ప 'మెజింగి క కణువవచ్చు 

చున్నది, పాణియెతింగి పాజిపోవుచున్నాండు, సంజ్ఞ (consciousness) 

అరువతముల నున్నది 18, సంజ్ఞ యనునది రెండుపతుముల నొక్కటియీ 
యున్నట్లు జూచెదమేని అంతఃకరణముగూడ నొక్క-టియగును. ఏల 

యన అంతఃకరణము సంజ్ఞారూపమని యింతేకుముందుః జెప్పితిని 14, 

కావున సంజ్ఞారూపముతో నందజి యంతఃకరణ మొక్క-టిగనేయున్న ది. 
సంపూర్ణ జీనులయందెటుక యొక్కటియే 15. దృష్టితోయాచుట, నాలు 

కత్రో రుచిని (గపింంచుట, వినుట్క ముట్టుకొనుట్క వాసనదెలిసికొనుట 
మున్నగునవి యందజియందును నొకటిగనే యున్నవి 16. పశు పన్నీ, 
కీటక పీఫీలికాది జీవములెన్నియో లోకమునందు నిర్మాణమైయున్నవి. 
వానియన్ని టియందును సంజ్ఞాశ క్రీ యొకటిగనే యున్నది 17. అన్ని జీవ 
ములకును జలము కీతలముగ నున్నది, అన్ని జీవములకును అన్ని వేడిగా 

నున్నది. అందజకును అంతఃకరణ మొక్కొ-టిగనే యున్నది 18. ఒకానొక 
వస్తువు చెడ్డగను మంచిగను దోంచుటకు 'దేహస్వభావమే కారణము, 
ఈ విషయము అంతఃకరణయోగమువలననే తెలియును 19. అందటి 

యంతఃకరణము నొక్క-టియే. అది పూర్తిగ సత్యము. దీని నుతాహ 

వంతులందజు నెజుంగుదురు 20, ఇంతటితో సందేహము నివారణ 

మగును, ఇంక శంకింపవలసిన పనిలేదు. ఎంత ెలిసికొనవలయునో యది 

యంతయు నంతఃకర అధర్మము 21. 

ఎఆింగి జీవములు మేంతమేయుచున్నవి. ఎటిగి భయపడుచున్న ఏ, 
ఎణీంగి దాంగుకొనుచున్న ఏ. ఎజింగియే పాజిపోవుచున్నవి 22. కీటక 
ములు పికీలికములు మొదలుకొని (బ్రహ్మావిన్హు మ హేశ్వరులవజకు 

అంతఃకరణ మందజకు నొక్క-టియే. ఈ విషయమును ఉహ్పపహావంతు 
లనుభవముతో నెజబుంగవలయును లికి, పెద్దదై నను, చిన్న టై నను అగ్ని 
అన్ని యే. స్వల్పముగానున్న ను ఎక్కు_వగానున్న ను జలముజలమే. ఈ విధ 

ముగనే (నస్తుస్తురూపము ను (ప్రాణి అంతః కకరణమువలననే జేలిసికొను 
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చున్నది 24. ఒకానాకవచోట న్యూనముగా నున్నను ఒకానొకచోట 
నసెకొముగా నున్నను బదార్థ ముయొక్క- గమనిక మయొక్కటియీ. సంజూ 

రహిాజత్రముగు జంగమ పాణి" యెద్దియును లేదు 25. సంజ్ఞయని యంతః 
కరొఖాయునకుం జెప్పూదురు. అంతేఃకరణము వివ్హరంశము. ఈ విధముగా 
సీక్రషంను పాలనము జేయుచున్నాండు. (అంతఃరణరూపుడై యన్నింటి 
యవవలయండుటయీ యతని వాలనము) 26, సంజ్ఞ్ఞఃరహీ హితము కాంగానే 

(పాలకి మరణించును. సంజ్ఞారహితమగుట తమాగుణలకుణము. ఈ విధ 
మున్నా దమోగుణముతో రుదుండు సంహారము జేయుచున్నాండు 27. 
కొంత సంజ్ఞ గలిగి కొొంతస సంజ్ఞ 'లేకయుండుట రజోగుణలత్సణము. దీని 

కాహకామునేనే (పాణి జన్మము నొందుచున్నది 28. ఎజుకవలన సుఖము 
క లఏసగెసను, మణుపు (ఎజుక'లేమి)వలన దుఃఖముకలుగును. ఇళ్లే యుత్స త్తి 
గువిఎమువలన (ఎజుకమణపుల మ్మిశణమువలన సుఖదుఃఖములను రెండి 
టిని అవశ్యముగా ననుభవింపనలసియున్న ది 29. ఎలుక యెొజుకలేమితోం 
గలకునబుదియీ యీ బేహములోని (బహ్మాము. అతండే వా_స్తవమున 
కంత త్తిక్రర్త 80. ఈయుత్సే త్తి, స్థితి, సంహారముల విషయము (ప్రసంగము 
వ-లు ల్ర్రైనందునం జెప్పవలసివచ్చినది. కాని దీనిని అనుభవముతో నిశ్చయింప 

నఅలంగాయును కి1. 

"రెండవ సమాసము -- ఉక్పత్తి విషయమునందు సందేహము. 
(శోత యిట్లు (పశ్నీంచెను. అయ్యా ! తాము పె న వివరించిన 

ని “రమునందు వివ్షువుయొక్క. య'భావము గాన్సించుచున్న ది. విమ్షువే 
లమననేల ? దానియందు (బవ్మా, విష్ణ మహేశ్వరు లెవ్వరికిని చావ 
"వేదం 1. ఉత్ప లి స్ధితి సంపశరములను' (బహ్ము, విమ, మహాశథు లెట్లు 

శరయుచున్నారు ? ' ఇది యేవియును బోధ గాకున్న ది 2. ఈ విచారము 
నండు ఉత్ప్తికర్త చతుర్ముఖ (బహ్మయనుటలో విశ్వాసము. కలుగ 
కును ది. పాలనక గ _ర్త చతుర్భుజధారియగు వివ్హుమూ_రీియని యాలించుట 
ను ౨(తముగలదు క లి, మహేళుండెట్లు సంహారము గావించునో యదియు 

ఓత్తన్షైసింపందగినదిగా లేదు. పురాణములలో? జెప్నంబడిన లిగమహిమగూడ్ష 
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విపరీతముగానున్న ది 4. మూలమాయ నెవ్వండు నిర్మించెనో యది తెలిసి 
కొనవలసియున్న ది. మూండు మూర్తులుగూడ మూలమాయ కావలనే 

గదా యుత్సే_క్రియెనది ? క. మూలమాయ  లోకజనని, డానివలన 

గుణకో భిణివూయ యుత్సేన్న మయ్యెను. గుణంతో భిణివలనంC (దిగుణాత్మిక 

ములగు (త్రిదై వతములు కలిగెను 6. శా(స్త్రుకారు లీ విధముగాః జెప్పు 
“చున్నారు. వారలేగాక *ప్రవృ త్తిని లేక గుణపరంపరను”  వివరించెడి 

వారలుగూడ నికే చెప్పుచున్నారు. కాని యనుభవమునుగూర్చిన (ప్రశ్న 
వచ్చినంతన యొందరో భయపడిపోవుచున్నారు 7. కావున నీ సందేహము 

ఇట్టి భయశీలురవలన నెన్న (టికిని దీఅజాలదు. వారల నడిగియుం (బయో 
జనములేదు. వారలు బోధింపనుగూడ సమర్లులుగారు. అ'సే తెలిసికొనని 

(ప్రయత్న మంతయు వ్యర్థము రి, అనుభవములేక యెవండేని తాను 
వై ద్యుండని పదిమందిచేం విలుపించుకొనుచు నేదియో తనకు బెలియని 

కార్యభారమును దలై నంబెట్టుకొన్న చొ నట్టిమూర్జుని (పాణివూత్రు 

లందజును నిందింతురు .9. (ప్రకృతవిచారముగూడ నిట్టిదే ! వా_స్తవికమగు 
నిర్దారణము అనుభవముతోడనే చేయవలయును, అనుభవము 'తేకున్న చో 

- గురుశిష్యు లిరువ్రరియందును అంధకారముండును 10, జనుల ననవలసిన 

చేమున్నది? జనులు తాముచెప్పుదానిని యు_క్షమనియె తలంచిచెప్పుదురు, 

కావున నీ విషయమును సంపూర్మముగాం దామే విశదము గావింప 

వలయును 11. 

..... చేవతలు మాయను నిర్మించిరనియందమా యన్న 'చేవతల రూప 
ములు మాయలోనికి వచ్చుచున్నవి. లేక మాయయీ మాయను గావించె 
నని యందమూాయన్న నదియు నసంభవమే, ఏలయన, మాయయంతయు 

నాొక్కటియేగడా 12. లేక భూతములే మాయను గలిగించెనంద 

మాయన్న నదియు బొసణగదు. ' ఏలయన, మాయయే భూతములను 
గలుగణేసెను. కాదు పర్యబహ్మమే మాయను గలిగించెనని యందమా 
యన్న (బహ్ముమునందుం గ_ర్భృత్వమే లేదు, అతంజెట్లు నిర్మింపగలడు? 18, 

మాయనే సత్యమన్నచో _బహ్మామునందుం గ_ర్భృత్వ మాపాదితే 
మగును. లేక మాయను మిథ్యగా భావితమాయన్న-వో నట్టిస్థితియందు 

దానికి? గర ల మెక్క-డనుండి రాగలదు ? 14. ప స్వామోా ! సాధు 



ఉతు _త్తోసిషయమునందు సం. నాము ర్ 

మతాోగొదా ! దయతో నీ వృళాంతమంతీయు అనుభవములోనికి వచ్చు 

నట్లం బోథింపును 15, అత్షరములేనిది నేదము కోలుగదు. అశురములేనిది 

జీవ ఎయులు గలుగోవు. 'బేహములులేనిది 'దేవానిర్మాణము గలుగదు 16, 
జ్యా గ వాట ఆం “ఫి ఆ 

అన్ని బహములలో నరొదీనాము (శేషము. నరదవామునందు (బావ్మ్నాణ 

జీహాయు గ్రేస్టము. (భావ్మాణ 'దీహమునశే నేదాధికారము గలదు 17, 

వద౭ుు లెట్లు గలిగిను ? "దీహముల 'నన్వరు సృజించిరి ? ్రైవమిట్లు 

(పక ఉన మయ్యెను ¢ 18. 

(శ్రోత లిట్లు సందేహించిరి. దీనిక సమాధానము చెస్పనలయును. 

వ_క్తాయిట్లు వొప్పిను. (శోతలారా ! సావథానులొరై_ ఏనుండు 19. అను 

భవయును వివొరింపదమేని చిక్కు-గలుగును. (ఏలయన, లోకవ్యవ 

వాదోయు 'శౌస్త్రనిర్ణ యము ఒకేవనిధముగా నుండని కారణమున అనుభవ 

"వింవన్రావిథధముగా నుండదు.) అుంతేయును జెడిపోన్రును. గడీయగడియకును 

అనింగయానించుచుండుటనలన సమఃమనము వ్యర్థముగా నష్ట్టమపోవును 20. 

లోకా వ్యవహారమునందును, శా్ర్రుసీర్ణ యమునందును బహాసిధములగు 
నిస్పాయములు గలవు. ఈ కారణమున నొశేవిధముగు ననుభవము కలు 

గయు 21. ఇప్పుడొగివేళ 'శాస్ర్రములశే' భయసడుదమా* యన్న-నో వాని 

గోఆంలో సొనబెన్నే స్ఫురి౧సదు. ఎీమిబీని యా గోలను (లోసవ్యవ హోర 

ముందు) నొక్తన్ను నకం 'జెత్తమూయన్న నచట మజల శా వ్ర భేదములు 
క౭ందాఫచున్నని తిల, "కావున "శా వ్ర ములను గాపాడుచుం బలీతిని 
(ఎజఖోన్సు గడింపనలసీయున్న దీ, పూర సతమునునిడ్చి సంాంతమును 

జు “తశనలయును. చసనురతిభోూ, ముగ గెరెరా ఒక్కో-మాటణ్' భోధింవ 

వితము వని. 'శొవ్ర్రమునుదు. పూర్యసకీము "ెస్పంబడను.. మిథ్యను 
బవాంన్రసతేమని నుశువుదురు. కావున దీనిదోషము మనమిందకు. రా 
జూజంఎదు 24, వినను శౌత్త్రములను రతగాఏంచుచు. కన్ని కెతుక 

మూటలను వఏనగరిం'చదడను. (శ్రోతలు చక్కగా విదారమును గాసింప 

వోలుంయమును వస్, 

HAH heh 11 TH 
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మూ(డవసమాసము __ సృష్టియొక్క యుత్పృత్తి. 

నిరుపాధియగు నాకాశమే నిరాభాసబహ్మాము. ఇట్టి నిరాభాస 

(బహ్మామునందు మూలమాయ జనించెను 1. అమూలవూయ వాయు 

స్వరూపము. పంచభూతములు, (త్రిగుణములు ఆ వాయురూసమిగు 
మూలమాయవలనం గలుగుచున్నది 2. ఆకాశమునుండి గలిగినవా యును 

వాయుదడేవు(డని పిలువబశుచున్నా(డు. వాయువునుండి కలిగిన అగ్ని 
అగ్ని దేవుడని పిలువంబడంను త. 'అగ్నినుండి కలిగిన జలమే ఆపోనాకా 
యణుండని పిలువంబడెను,  జలమునుండి కలిగిన పృథ్వియే సంపూర్ణ బీజ 
ములకు మాతయయ్యెను ఉ. పృథ్వినుండి కలిగిన రాళ్ళే చేవతలని పిలువం 
బడుచున్న ని. పాపాణ'దై వతములయెడ జనులకు బహూునిధములుగా నను 

భవములు గలవు 5, జనులు రాయి మట్టి మున్నగువానిని చేవతలుగ 

విశ్వసింతురుగాని వా _స్తవమునందు సంపూర్ణ దేవతలు వాయునునందే 
యుందురు 6. చేది యవీణి, కాత్యాయిని ఛాముండ్క జాఖణి, 

మానవిణి మున్నగునానాశక్పులు భిన్న భిన్న చేశానుసారముగా ననేక స్థానము 
లందున్నవి 7. ఇవిగాక యింక నెన్నియో "దేవతలు పురుషనాచక 

నామముల నున్నవి. ఇశ్లే భూతములు, ేవతలు మున్నగునవి కొన్ని 
నపుంసకనామములతో: గూడం గలను ర. చేవ్క చేవత్క దై వత్క భూతా 
దులు భూమండలమునం దసంఖ్యాక ములుగా నున్నదిగాని యివియన్ని యు 

వాయురూపములుగా చెప్పబడును 9. నిరంతరము నాయురూపముగనుండు 

టయుం (బసంగముగలిగినపుడు నానాదేహాములను ధరించుటయు గు ప్ప 
ముగను (బకటనముగను నుండుటయు మున్నగు వర్రనములు వీనియన్నిం 

టికార్యములు 10. వాయుస్వరూపముతో చేవతలు చరించుచున్నారు. 
వాయునునందు చేతన, వాసన, నృత్తి మున్నగురూపములుదాల్చి జగ 

జ్యోతి యలరారుచుండును 11, ఆకాశమునుండి కలిగిన వాయువు రెండు 

విధముల నున్నది, ధథ్యానపు పూర్వకముగా వినుండు 12, ఒకు సాధారణ 

వాయువు. దీని నందటు నెబుంగుదురు. రెండవది వాయునునందు జగ 

బ్లో స్రతిరూపమున నుండునది. ఈ జగజ్జ్యో తిరాపమునందు "జేఏేవుల యన 

న్యమూరు లుండును 18, వాయువు మిగుల వికారయు క్షముగానున్నను 
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అది రెండు ప్రకారములుగా ఏభొజింపయుడియున్నది, ఇం (కోతలు “బేజో 

నికారమునుగూర్చి విననలయును 14. వాయువునుండి జేజము జనిం"దిను, 
అది యు “ముగను శీశలముగను (బకాశనంచముగను నున్నది. * జో 

రూపము సయితము రెండువిధముల నున్నది. సీనుండు 15. ఒక తేజము 

ఉన్ష్యము, ఢంశ్లనది శీగలము. అస్థమునలనం (బకాశయుతుండును 'దేదీస్వ 

మానుండునునగు సూర్యుడు సర్వభ ముందడగు నగ్ని, నద్యుబ్ల త జనిం 

జను 16. శీతల 'చేజమునలన జలము, అమృతము, చందుఃను, నమ త్ర 

ములు మంచు మున్నగపనపి జనించెను. ఇళ (శ్రోతలు సావభానుల రే 
ముందువృ శృంగము నాలింపుడు' 17, _'శేజముగూడ బహాుసకారయు క్ష 
మైనదిగ నున్నను నదియు. "గండుసివములుగా నుండును, అంట్ల జలము 

గూడ "గండుసధములుగం. సెస్పంబతను. ఉదకము అమృతము అనిదెమీ 

అ రండుసధములు 160, సయం బృధినిగార్శిన విణారము నాలింపుడు. 

సృథ్విలోని యొకనథమయు సాసాణము మంటినోయాాడినది, శెండవనిధము 

సునర్జ యు స్పగ్శవేది, నొనాఏసరలతస్నదుల్యున్త యున్నది 19. ఈ వనుంధ 

రగు బహాూురన్న నుని నానహంంనరమయుగలదు,  ఎముటి నిజమో, భుయ్యుది 

గల్పితవెరా యది. మంగయును ఫచారించినవో వళదమగును 20. బయ 
నునుష్యు తెచ్చటనుండి సలిరి ల ను ముఖ సరిీహొము నిగిలియున్న ది, 

చానినిగూడ సొవధానమతివో నొలకింపుండు 21. 

MIL భష (11% 1 

సొలుగవ సమాసము _. ఉత్ప త్తియొక్క విస్తారము. 

మనము (గ్చోల్రీనిసార్చి సచారిం దిగిమీని మనుషవ్యునివలన మను 
మ్యుంయను, వళున్తునుండి పశున్తును బుక్టుచున్న వని స్పష్టముగా నిశదమగును 

1. చరములు, భూచరములు వనదరము[బు, జలచరములు మొదలగు 

నానిధశరీరములు. శగీరమునుండిగనే. సబుగుచున్నసి 2. ప్రత్యవముగ 
గనుపీంచుదానికం (ఎమాణముతోం బనిలేదు. నిశ్చయమునకు అనుమాన 
మునో నవసరము'లీదు. సరళమార్షమున్న పుడు నంరటింగర్మణోవలణో 
సనక బగ ముళీను ని సిపరీతములగంటను. నివరీతములు గలుగుచుండును 
గాసి ,మసియస్నియు. కరీరములనియే. సిలునంబడును.. శరీరమునేనీది 
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ఉత్పత్తి కౌజాలదు 4. అటులెనచోం దొలుత నీయుత్స_త్రి యెట్టు 
లయ్యును! "దేనివలన నయ్యెను! ఎవరు గావించిరి? మజియు నెవ్వరు గావిం 

చిరో వానిదేవామును "నెవ్వడు నిర్మించెను? 5. ఇట్టివిదారము గావింప( 

బూనినచో మిగులదూరము బోనలసివచ్చూను, కాని ఆదియందు దేహ 

'మెట్లునిర్మిత మైనది? ఎవ్వంజేపదార్థ ము నేవిధముగా నుద్భూతమొనరించెను? 

6. ఈవిధమగు సీవెనుకటిశంక శీరించియుం! డను, దాని నిప్పుడు వినుండు, 

(ప్రతీతిమయైనవిదప మజిుల శంకింపంబనిలేదు 7. (ప్రతీతియే ముఖ్యముగాని 

మూర్జులగువార లీవిషయమును చెలిసికొనరు,  (ప్రతీతియైన విషయముల 

యంటే ని శ్యానముగలుగును రి, (బహ్మామునందున్న మూలమాయయే 

ముందునకరిగి అష్టవిధ్యపక, ఎని యనంబడుచున్న ది. పంచభూతములయందును 

[దిగుణములయందును మూలమాయ కలసియే. యుండును 9. ఆ మూల 

వాయ వాయుస్వరూపము. వాయునునందున్న చేతనారూపమే యిచృ,. 

కాని దీనియారోషణము (బహ్మాముమిందిక్రాదు 10. ఐనను (బ్రహ్మము 
నందూ ఉచ్చ చేయుటియను నారోపణము నొకవేళ నంగీకరింతమన్న ను 

నది వ్యర్థము. ఏలయన్క (బహ్మాము నిర్ణుణమును శబ్దాతీతమును (నె 
యున్నది 11. అత్మ నిర్ణణవస్తుబహ్మాము. నామమ్శాతముగా నెంత 

గలదో యంతేయునో (భమ. ఒకవేళ (బ్రవ్మామునందు' గల్పనముగావించి 
ఉపాధినంటించినవో నది యంటూటొట్లు? 12. (బహ్మామునం దొరోపణము 

నంటించితిమేని ఆకాశమును జాతిలో నొట్లినటులగును. కాని దీనివలన 
నాకాశమెట్టు భిన్నము కాగలదు? 18. కే నిర్వికార బహ్మమునందు 

వికారము “నంటించుట వ్యర్థము. వికారమునకు నాశనమున్నది, నిర్వి 

కారము శాశతమును యథావిధముగ నుండునదియు నై యున్నది 14, 

బ్రక ననుభవవిషయమును వినుండు. దాని నెజింగి నిశ్చయింప 

వలయును. చానివలననే యనుభవసంబంధమగు జయము లభించును 15. 

(బహ్మామునందు సమోారరూపముగనున్న మూలమాయయందుగల 

చైతన్యమే యీశ్వరుండు. ఆ చైతన్యమును ఈశ్వరుడనియు సర్వేశ్వరుం 

డనియుంగూడం జెప్పుదురు 16. ఆ యిశ్వరుండే గుణయు కుర డెనపు 

డాతనిగుణము ననుసరించి మూండుభేదములు కలుగుచున్నవి. ఆ భేద 

ములను (బ్రహ్మా, విష్ణువు, మహేశ్య్ళరుడు అని యందురు 17. సత్వ 
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రోజ_స్టనెగాగుణములు సూూయశు, ఈ గుణములను వెనుక వర్ణించితిమి 18. 
జరి వ్టుభగవానుండు, జ్ఞాత టజ్టుతే చతురాననబహ్మ, అజ్ఞాత పరానానన 

మ'హేశ్యరుండు. ఈతడు (మహేశ్వరుడు మిగుల నమాయికుంయు 19, 

(తిగుణములు సరస్పరము. కొలసిమెలసియున్న ని, ఆ యిస్ప్సుషోట్టు నేణు 
గాలవ? కాని కొంచముగని సొప్పగనొా భాసించిడివానిని సివరి/సవలసీ 

నచ్చుచున్నది 20, మొట్టమొదట నాయుస్వరూసముగు మూలమాయ 

నుందు స్ప్ట్యెగుణాత్నికమగు సక్టుస్వరూపముగూడ వాయుస్వరూసము 

గనే యుండును. ఆ వీమ్మట నొరూపము 'జీవాధారియగు చతుర్భుజు 

డుగా నగుచున్నది 21. ఇజేనిధముగా (బహ్మామహేశ్వరులుగూడ 'జేనా 
మును భరించుచున్నారు. వారికి గు ప్తమగుటకును, [(బనటనమగుటకును 
సొలస్టముసట్లను 22, gee (బత్యత్మప్రతీతి గాసిందుకొనుము, నును 

న్యులో గుస్తముగను, (బ్రకోటనముగను మాజుచున్న ప్పుడు 'బేనశలసంగతి 
చెప్పవలసిన పనిలేదు. "దేవతలు స్వయముగా శ్షిసంపన్నులు వతి, "'జేవు 
నక్కు “దేవతలకు, "బై వమునక్కు భూతములకు మనుజులోరాకు మిగుల 
నిక్కు-నసామక్థ్య ముండును, వారలకోన్న ట్లు రాత సులకుంూడ సొమర్గ్యకళ 

యుండును 24. పిశాచము_ వాయుస్వరూపనుగా . .థుండ్లున్లు. మిగులం 

ద్వరగా నడచును. కొబ్బరికాయలు "పంగులు, రాళ్ళు ఆకనీ కముగాం 

బడవేయును 95. ఒకవేళ యినియన్నియు లేవని యంగీకరించెదమీని 
యది యు క్షముగొదు. ఏలయన పీశాణాదులయునికి సలువు రెణీంగియే 
యున్నారు. తమతమ యనుభనాొనుసారముగా నందణ సిషయము 

'శేలియును 26, మనుష్యుండే యేక వేనములను ధరించుచుండం బురుషు 
లనేగులు పరకాయములలో. (బనీశించుచుండ సింగ సృంగాముగాం ఖర 

నూత్నుడగు జగదిశుం డిట్టల 'చేయంజూలండు ? 27, ఈ నిధముగా 

వాయుస్వగాపమునుండి “బీహరూపులై (బహ్మసిస్టుమహేశ్వరు లుత్చ 
మరి. అనంతరము వారలే పు త్రహ్మొత్రులతో ఏ_స్ఫృతు లగుచున్నారు 98, 

నొరటంతఃగరణమునంబె స్త్రీలను గల్పనముగాస్తతుర్తు, కల్చనముగాపింస 
గనీ లై లున్చెన్నమగుదురు, కాని వారినలన సంతానోత్సల్సి యెపూడును 
గాదు ౨9. వారలు వచ్భామ్యత్రముననే పృుత్రులనుగూడం. గల్పనము 
గాఏంతురు, - కల్చనము గావించునపుడె _ బుత్రు లు. (న్న మగుదురు, ఇ్లు 



TT) దాసబోధ ద. 10-4 

హరిహరవిధ్యాతాదులు  వర్శించుచుందురు 80, అనంతరము (బహ్మా 
సృష్టిని కల్చ్పనము గావించును, ఆతని యిచ్భానుసారముగా సృష్టి నిర్మింపం 

బడును, ఇశ్లే (బహ్మా జీవసృస్టి నేర్చజచును కి1. ఈ రీతిగ నానావిధ 

(పాణులు కొల్పనమగుదురు. అన్నియు నిచ్భానునారముగాం గల్పన మగు 

చుండును, అతండజములు, జరాయుజములునగు జీవులు జతలుజతలుగా 

(ఒకటి మొగది ఒకటి అఆండుదిగం బుట్టును 82. 'స్వేదమువలనం గలుగు 

(ప్రాణులను 'స్వేదజములందురు. వాయువువలనం గలుగు జీవములను 

ఉద్భిజ్జముల నెదరు లలి, వశే మనుజుల యిం[దజాలము (గారడివిద్భ, 

రాకుసుల యంబరీవిద్య, (బ్రహ్మయొక్క సృష్టివద్య యుండును తీ4, 

మనుజుల సృష్టి విద్య కొొంచెముపాటిది. రాశుసుల సృష్టి విద్య అంతకంటె 

గొప్పది. దానికంశును మిగుల గొప్పది (బవ్మాసృష్థి విద్య 85. కొన్ని 

(పాణులు జ్ఞానవంతములుగను, మటికొన్ని|పాణు లజ్ఞానవంతములుగను 

సృజింపంబడెను. 1బహ్మ తొలుదొలుత వేదములను (బచురించి యా వేద 

ముల సహాయమునం [బ్రాణులను మార్గమున బెట్టుచున్నాండు 86, 

అనంతరము _శరీరమువలన శరీరము లేర్చడుచున్నవి. ఈ వికారమువలన 
సృష్టి య ఖేచ్చముగా బెరిగిపోవ్రచున్న ది. శరీరములన్నియు నీవిధముగా 
నిర్మాణము లగుచున్నని 8. ' ఇంతటితో (శ్రోతలకు సందేవాము నివార 
ణమై సృష్టియంతేయు నెట్లు వ_సృతమయ్యెనో విశదము గాంగలదు, విచా 

రముగావించనవో వీవిషయము చక్క-లా ననుభవములోనికినచ్చును 58, 

ఈవిధముగ (బవ్మా సృష్టి యొనరించుచున్నాండు. ఈ సృష్టినంతయు విమ్లు 
'వెట్లు (ప్రతిపాలనము గావింపుచుండునో శ్రద్ధతో (శోత లాలకింతురు 

గాక 89. 

విష్ణువు మూలరూపము, స_క్వ్వేగుణముు జ్ఞానము నై యున్నది. 
ఈ సూక్ళురూపము స్థూల దేహధథారణముగావించి దు లను సంహారించు 
చుండును 40. ఎ*ఎ"*వతారములు ధరించుటకునుు, దుష్టులను సంహ 

రించుటకును, ధర్మజ్థాపనము గావించుటకును విష్ణువు జననము నొందు 

చుండునునో 41. ధర్మస్థాపనము గావించు పురుషుడుగూడ _ విమ్లుని 

* ళో॥ పర్మితాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దువ్మ్భ'తొం | 
ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగేయుగే | (గీత అధ్యా Dy 
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యువూతారమే ! అట్టివారలుగాక అభ కులుగను, దుర్దనులుగను నుండు 

లు -రెల్లరును సహాజముగనే రాశతసగణములోనికి వచ్చెదరు 42. పుట్టిన 

వాణులన్నియు జై తన్యరహతములై_ నంతన నాశేనమగును. ఈ విధ: 

ముగా రుదుడు తమోగుణరూపముగా- వానిని సంహరించు 

చున్నాడు 4కి, రుదులకుం బూ_ర్చిగాం గోపముగలినపిదప సంపూర్ణ సృష్టి 

దయవుంతయు సంహారము కాగలదు. ఆసమయమున సమ్మగమగ్మ బబ్మోండ 

మే భస్మము కాగలదు 44. ఈ యుత్స ర్తి, స్థిత, సంహారములవర్హనమును 
(కోతలు ధ్యానముతో 'యోజింపవలయును 45. ఇంక ముందుసమాసము 

నంటు గల్పాంతసంహారమునుగూర్చి వరి ౦చెదను. పంచ్యప్రళయముల చెటిం 

గినవాండే కని గాలలడు 46. 

x 

ఐదవ సమాసము = పంచ(పళ యములు. 

(శోతలారా ! ఇకం (బళథయలకుణములను వినుండు. పిండము 

(కరీరమునందు రెండు (ప్రశ్రయములు గలవు, ఒకటి నిద్ర, మజియొకటి 

మారణము 1. చేహధారులగు . _బహ్మావిక్టుమహేశ్వరులు నిదురబోవు 
సయాయమును (_బహ్మాండన్మిద (పశ్రయమందురు 2, ముగ్గురు మూర్తుల 

కును (బహ్మాండమునకునుగూడ నంత్యము కలుగుకాలమును (బవ్మా 

(కపుళభయమందురు తి. మొత్తము నాలుగువిధములగు (పశ్రయములుగలనవు. 

వీనిలో "రెండు పిండమునందును, రెండు (బహ్మాండమునందును నున్నవి. 
అన్నింటికంకును గొప్పదగు నై దవప్రళయము వివేకమునుగూర్చినది 4. 

అకు లే మైద్య్శుపళయనులను [గ్రమముగాం 'జెవ్పితిని. ఇత సీ యంశేము 

అనుభవములోనికి వచ్చునటులం చెలిపెదను 5. 

నిదురవచ్చినప్పుడు జాగరూకతకు సంబంధించిన (ప్రచారమంతయు 
౧ "గిపోవును. _అకస్మికముగ చేవామునకు స్వప్నావస్థయో సువ్వుష్ప్వవస్థ 
కారా తటస్థించును 6, ఈ జాగరూకత నశించుటకు న్మిద్యాపళయమని 
చేరుగలదు. ఇశ మృత్వ్య్యుప్రళయస్థితి వినుండు. అది చేహాంతసమయ' 
మున గలుగును 7. -“వామునందు రోగము వృద్ధినొందినపుడుగాని, 

"ఆమీవేని కఠినపరిస్థితులు సంభవించినప్పుడుగాని పంచప్రాణములు దమ తవ 
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వ్యాపారములు మానివేయును 8. ఆ.సమయమున మనస్సుగూడ వెడలి 
పోవును. కేవల 'దేహముమా।[తమె నిలచును. ఇదియే "రెండవప్రళయము 9. 
బ్రహ్మా న్నిదించినపుడు మృత్యులోకము లయమగును. (ప్రాణిమూత్రుల 
వ్య వహ్హారములన్ని యు నాొగిపోవును, ఇది మూడవ (ప్రళయము 10. ఆ 

సమయమున (బాణికోటుల సూమ్మోంశములు వాయుచక్రమునందు వనిం 

చును. ఎంతయోకాలము గడచినపిమ్మట (బహ్మాకు జగత గలుగును 11, 

బ్రహ్మ మజల సృష్టి గావించును. విసంచితజీవ్రలను (నష్టజీవులన్ఫు మణల 

సంచితములుగం జేయును. (బ్రహ్మా కాయుప్కా-లము పూ_ర్తియగునప్పుడు 

వచ్చు (ప్రళయము వేరు (బహ్మ,ఫళయము 12, 

నూణుసంవత్సరముల దనుక వర్ష ము కురియదు, అందుచేం (ణు 
లన్నియు నశించును. పృథ్వీమండలము అసంభావ్యము అమర్యాదితముగాం 

బగిలిపోవును 1కి, సూర్యుడు ద్వాదశ కళాపూర్ణుడై భూమండలమును 

దీపింపజేయును. అందుచే భూముండలమంతయు? గాలిపోవ నారంభించును. 

ఈ యనగ్ని (క్రమముగా బాతాళలోకములోనికి వ్యాపింపగనే శేషువు 
విషమును వాంతిచేసుకొనును 14. ఆకాశమునందు సూర్యకిరణజ్వూలలు 

విజ్బృంభించుటచేతను బాత"ళమున "శేషువు విషము వమనము చేయుట 
చేతను భూమండల మో ెండ్య పక్కల నున్న యగ్నులచే మాడిపోవును. 

ఈ పరిస్థితులలో? బ్బ సమండలము అసాయమునుండ్ బయటంబడయజాలదు 

15. సూర్యునివేడిం మిగుల వృద్ధినొందును. నలుముఖములం గోలాహాలము 

చెలరేగును. మేరుశిఖరములు విరిగి పడిపోవును 16. అమరావతి, సత్య 
లోకము, వైకుంఠము, కైలాసము మున్నగు లోకములన్ని యు భస్మమై 

పోవును 17, 'మేరుపర్వతమంతయుం |గుంగిపోవును. చాని మహా_త్త్ల్ణము 
గూడ .నంతరించును. 'దేవసముదాయము వాయుచక్రమునందుం. దిరుగ 

నారంభించును 18, ధరణి భస్మమైపోయినపిదప రోశటింటి ధారలతో 
వర్ష ము గురియును, నిమిషమాత్రములో బూదిమైన భూమండలమంతయు 
జలములో! గరిగిపోవును 19, పీమ్మట భూమండలముండదు. కేవలము 

జలమే నిల్పియుండును, ఆ జలమునుగూడ అగ్ని శోవీంపంచేయును, 

అనంతరము వొద్దు, అంతేములేని అగ్నిజ్వాల లావరించును 20. సముద్రము 
లోని బడబానలము, శివుని నొసటి నేతానలమ్సు స_ష్పకంచుకి యగు 
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(బహ్మాండముయొక్క- ఆవరణానలము, సూర్యుండు, విద్యుల్లత మున్నగు 

నగ్నులన్నియు నొకచోట రాశియగును. ఆకారణమున చేవతలందజును 
చేహములను విడుకురు. అనంతరము 'ేవతలు వాయురూపముతోః 
(బభంజనునియందుం గలసిపోనుదురు 21.22. ఆ వాయువు అగ్నిని 

లోంగొనును, అన్నియారిపోవును. వాయువు స్వచ్చందముగాం బర్మబవ్మా 
ములోనికి. బరుగెత్తును 28, పొగ అకాశమునందంతటను వ్యాపించి నష్ట 
మగునట్లు వాయువుగూడ నశించును. మహాద్వస్తువులతోయణాటు స్వల్ప 
వస్తువులకుంగూడ నాశనము గలుగును 24. వాయువు లయమైనతోడనే 
సూత్ముభూతములు, |తిగుణములుు, ఈశ(రుడు (ప్రకృతి, పురుషుడు అన 

గా మూలమాయి నిర్విక ల్పమునందు ఎనమై తమతమ యధిస్టానములను 

విడిచివేయుదురు 25. అప్పు డెబుకో యుండదు, జగజ్జ్యోతి లయమగును, 

నిరాకారస్వరూపస్థితి "భేవించియుండును 26. 
నామరూపములన్ని యునుం (బకృతికారణములు. (ప్రకృతిలేనప్పూడు 

చెప్పుట యెొట్టువాసంగును? 27. (ప్రకృతియుండగనే వివేకించుటను వివేక 

(పళ్లయమందురు. ఈ పంచ్యపళయములను వివరముగా 'చెలిపితిని 28, 

Xx 

ఆజవ సమాసము -- (భ మనిరూపణము. 

ఇంతవజకు ఉత్పత్తి, స్థితి, సంహారములవృతాంతము "ెప్పితిని, 

(పళయాంతమునంగూడ నిర్లుణనిరాకారపరమాత్శ యథావిధముగా నుం 
డును 1. కలుగుట్క న ర్థించుట్క నశించుట యనువాని సంబంధము లొ 

పరమాత్నునకు లేవు, ఆతండు ఆదిమభ్యాంతేములయందు నిరంతర మొే 

విధముగ నుండును 2, పర్మబహ్మము యథావిధముగా నుండును, మధ్య 

యందే యీ సృష్ట్మిభమ భాసించుచున్నది. కాని కాలాంతరమున నంత 

యు నాశనమైపోవును వ్, మధ్యయందు ఉత్ప _క్తిస్థితిసంహారము లఖండ 

రీతిగా జరుగుచుండును, కాని యంత్యమున నన్ని _(టిక్ని [బళభయము కలు 
గును 4. వివేకముగలవాం డీయంశము 'మొట్టమొదటనే (గహీంచును, 

సారాసొారవిచారమువలన వివేకశాలి యూ యుత్చ _క్తిస్థితిసంహారముల స్వ 
రూపమును మొదటినుండదియు. 'బెలీసికొనును, ప్రప్టెఖుంగువారలనే జ్జును 
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లందురు 5, (భాంతాత్మలు పలువురు (ప్రోగానచోట నొక తెలిసినపురుము 
జేమివేయలలండు? సృస్టియం దిట్ట వివేకవంతులు వాల స్వల్పముగా ను 

న్నారు 6, ఈ మహాపురుష లెన్న (డును (భనకు బాల్పడరు. తెలిసినవారి 

ముఖ్యలకుణము (భమకుం బాల్పడకయుండుటయే సుమా ! 7. (భమ 
యందు? జిక్కు-కొననినారెవరో మనము మనస్సులో గు ర్రింపవలయును, 
(భమయొుక్క- త _్లమును జెప్పెదను, సావధానులరై వినుండు ర. ఒక 

పర్శ(బహ్మూమె పరిపూర్ణముగా నంతటను నిండియున్నా డు, ఆతండెన్న6టికిని 

వికారయు కండు గాడు. ఆతనిని విడిచినవో మిగిలినభాసమంతయును 
(భమరూపము 9, [పళయమునొందుచున్న |తిగుణములు, పంచభూతములు 
(అప్టవిధ ప్రకృతి) మున్నగునవన్ని యు (భమరూపములే యగును 10, నేను, 
సీవ్రు ఉపాసన, ఈశ్వరభావము అనునవిగూడ నిశ్చయముగ (భ్రమయే 11, 
శ్గో (భమేణాహూం (భమేణ త్వం (భమేణోపాసకా జనాః | 

(భ్ మేణేశ్వరభావత్వం (భమమూలమిదం జగత్ ॥ 

ఈ కారణమున సృష్టి భాసమానమగుచుండినను సమస్తమును 
(భమరూపమే, ఈ విషయమునం బెవ్వరు విచారము గావింతురో వారలు 

ధన్యులు 12. ఇంక (భమనుగూర్చి మిగుల స్పష్టముగా 'జెప్పెదను, 

మజియు దృష్టాంతపూర్వకముగా (శోతలకు బోధించెదను 18. దూరోదేశ 

మున సంచరించుచు నొకవేళ దిశా భమణము గలిగినను లేక తనకుటుంబ 
ములోనివారు తన్ను గుర్తింపంజాలక పోయినను దానిని (భమయందురు 

14. _మత్తుపదార్థములను సేనించినచో ఒకవస్తు వనేకవస్తువ్రులుగాం గని 
వీంచుచుండుటను (భమయందురు. భూతముసోంి నానావ్యాధులు కలిగి 

నచో దానినిగూడ (భ్రమయందురు 15. దశావతార నాటకము లాడు 

నపుడు సురువులు (ప్ర్రీలుగాం గాన్నించుట, ఇం దజాలవిద్య, యంతఃకర 

ణమునం చేదేని సంచేహము నెలకొనుట మున్నగువానిపేరు (భమ 16, 
ఏబేనివస్తువు నెందేనిడాంచి మజచిపోవుట్క నడచుచు నడచుచు |ద్రోనను 

మజచిపోవుట్క పట్టణములోం చెన్ను గానక తిరుగుట (భమయనందగును 17, 

తనయొద్దనున్న వస్తువు పోయినదనుకొని దానికై పరితపించి దుశ్చిత్తుం 

డగుటయు, స్వయ ముగాం దన్ను. దా మజచిపోవుటయు (భమ 16. 

నీ వస్తువునేని మజచుట్క లేక నేర్చినవిద్య మజచుట్క స్వప్న దుఃఖమువల్లన 
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భయముందుటగూడ (భ్రమయే 19. దుశ్చిహ్నాములవలనంగాన్సి అపశ 
కునములవలనగాని, మిభ్య్యానా_ర్హలవలనగాని మనస్సు చెదరుటయు నేచేని 
పదార్థమునుజూచి వెజచుటయు (భ్రమ 20. వృత్నమునుగాని, కొయ్యను 
గాని మాచి భూతము వచ్చుచున్నదని సందేహించుటయ్యు. నమియు 
లేకున్నను భయమొందుటయు (భమాయనంబడును 21. నీటిని కాంస్వ 
మనుకొని యందుంబడుటయు, నిలువుటద్దములో(గనిపించు సభా ప్రతిబింబ 

మునుగాంచి యందు జొర యత్ని ంచుటయుు, ద్యారమునుముజుచి యిటు 

నటు తిరుగుటయు (భమ 22, ఒకటియున్న మజియొకటి యనకొను 
టయు, ఒకటిచెవ్పిన  మజియొకటిగా (గహించుటయు ఒకదానినిజూచి 

మణియొకదానిని మనస్సులోనికిం చెచ్చుకొనుటయు (భమ వికి, ఈ జన్మ 

లోనిచానిని ముందుజన్న ములో. బొంబెదనను నాళ సెట్టుకొనుటయు, 

మనుష్యునివేరుపై 6 | బీతియుంచుటయు (భమ 24. ఈ జన్న్మమునందిచ్చిన 
దానిఫలము ముందుజన్మములో ననుభవింపగల _ననుకొనుటయుం జని 

పోయినవారలు (శాద్ధాదులలోో తినుటకు వత్తురని నమ్ముటయు 

(భమ 25, మరణించినవారలు స్వస్నములోం గనిపించి మనల నేదేని 
యడుగుచుందురను భావము హృదయమునందు నిశ్శంకముగా నుంచు, 

కొనుటయు 26, సర్వము విథ్యయని చెప్పుచు ధన్నదవ్యములపై కి మన; 

స్సును బరుగులె త్తీంచుటయు, జ్ఞాతయయ్యు వై భవములను జూచుకొని 

యుకాయు కృముల మణిచుటయు (భమ 27. క ర్మఠత్వ్యముతో క్షానమును 

మజచుటయు, జ్ఞాతృత్వముతో బలాక్రారముగ (భష్టడగుటయ్యు నేదేని 
నియమము  నుల్ల ంఘించుటయు 28, 'దేహాభిమాన, కర్మాభిమాన్క 

జాత్యశీమాన, కులాభిమాన, జ్ఞానాభిమాన, మోాకాభిమానములు గలిగి, 
యుండుటయు 29, న్యాయము 'నెజుంగకుండుటయుం డానొనరించిన 

యన్యాయమును (గ్రహింపకుండుటయు, వ్యర్థముగా నభిమానమును, 

'బెంచుకొనుటయు (భ్రమ శీ0, వెనుకటివిషయములను మజచిపోవుటయు, 

ముందునిషయములు తో (చకుండుటయు, నఖండముగ గర్విమయైయుండు 

టయు 81, (ప్రతీతిరహితముగ నౌషధమును 'సేవిచుటయుం (బకీతి 
రహితముగాం బథ్యము నొనర్చుటయుం (బతీతిరహితముగా జ్ఞానబోధ 

గావఎంచుటయు (భమ లి£ి, ఫలము నెటుంగక యీబేని [ప్రయోగమ్ను 
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గావించుటయు, జానములేకున్న తజి యాగము గావించుటయు, వ్యర్థ 

ముగ శరీరభోగముల ననుభవించుటయు లిక్కి *బహ్మా లలాటమున నెట్టు 

లిఖంచెనో యటులె జరుగును” అను నిట్టి 'వేదాంతవాక్యములు నుడు 

వుచు. గార్యములలోం బూనికచూపక మిన్నకుంటయు [భమ 954, 

ఈ విధముగ అజ్ఞానులలో [భమ బాగుగా బాదుకొనియున్న ది, 

సాధారణరీతిగా నెటుంగుటకై_ నేనిట (భమను సం- + పముగా' 'దెలిపితిని 85, 
విశ్వమంతయు స్వాభావికముగా (భ్రమరూపముగా నున్నప్పుడు చెప్ప 
వలసీన దిశోనేమున్నది ? నిర్దుణ్యబహ్మాముదక్క- మిగిలినదంతేయు (భమ 

రూసమని'యే (గ్రహింపవలయును శీ6, జ్ఞానులు (ప్రపంచాళీతులు కావున 
గతించిన జ్ఞానుల చమత్కా-రములనుగూడ్ (భమయని |గహింపనగును 8, 

6జాతల సమాధులు పూజంపంబడుచున్న విగదా ! అందువలన ఫలము 

కలుగునా? లేదా? యనియు లికి అవతారపురుషు లీకాలమున 
లేకున్నను వారల మహీమలు, వారి సామర్థ్యములు నేటికిని ఆదరింపయబడు 
చున్నవి, వారలుగూడ వాసనయందు. జిక్కి-యుండిరాయనియు నొకశంక 

మా (శ్రోతలకు. గలుగుచున్నది 89, ఇప్పుడు సమర్థుం డీసందియమును 
దొలంగింపవలయును. ఇంతతో (భమనుగూర్చిన క గాడ సమా ఫ్రీ 

మైనది 40. 

ఏడవ సమాసము - సాధువులు చమత్కారము చేయరు. 

(శ్రోత లిట్లు (పశ్నించిరి, అవతారపురుషులు, జ్ఞానులు, సాధు 

పురుషులు పూర్తిగా ము క్షులె రిగదా! వారి సామర్థ్యము నేటిదనుక 

నెట్లు నడచుచున్నది ? వక్ష యిట్లు నుడివెను, చాలమంచి (ప్రశ్న గావించితిరి, 

ఇశ దీనికి ఉత్తరము వినుండు 12, జ్ఞానులు ముక్కు లగుచున్నారు. 

అనంతరము వారిసాముర్నము నడచుచుండును. కాని వారలు వాసనను 

ధరించిరారు కి. లోకులకు గాన్పించుచున్న చమత్కొ-రములను, ఆ చమ 

'త్కారములను లోకులు సత్యములని నమ్ముచుండుటను జతురులు 

పొచారింపవలసియున్న ది 4, చనిపోయినవారి సంగతి నటులుంచుండు, (బదికి 

యున్నపు జెన్నిచమతొొ-రములు (ప్రజలలో జరుగుచున్నవో సరిగా 
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నెవ్వరెతుంగుదురు ? ఈ విధమగు తాత్కాలిక (ప్రతీతిని (బత్యమముగం 
జూచుకొనుండు 5, అఆతండొక స్థలమునుండి స్వయముగా వేజొక "ల 

మునకుం బోవనేలేదు. జనులాతనినిం (బత్యవముగా "వేజొకస స్థలమునందుం 

జూచిరి ఈ చమత్కార మోవిధముగా జరిగినది. ఇపూడు దీనిని 
'నేమందము? * 6. తమ తమ భావకారణముననే జనులకిట్లు గోచరించు 

చున్నది. భావికులకు 'బేవుండు యథార్థముగా నున్నాడు: ఛావములేని 
కల్పనమంతయు వ్యర్థము, కుతర,_పూూరితము 7. తనకుం (బియమైన 

వస్తువును స్వోస్నమునందుం గాంచుటగలదు. వా _స్రవమున కావస్తు వచటికి 

వచ్చుచున్నదా యేమి? “అట్లు వచ్చుటలేదు:. అది జ్ఞ శ్రికమాత్రము 
వచ్చుచున్నది? అని యొక వేళ 'జెప్పందలంచినచోం దక్కి-నవస్తువుల రూప 

మెందులకుం గనుపించుచున్నది ? కేవలము వానికిళసాడ స్వప్న మునందు 
సీ ప్రియే. యేలళోదు ? 8, కావున నిదియంతయును మేనకల్పనము. స్వప్న 
మునందు నానావిధపచార్థ ములు కనిపించుచున్నవి. కాని వాస్టవమున 

కవియెప్వియును లేవు, స్వ జ్ఞప్తికి వచ్చుటయునులేదు 9, ఇంతటితో 
సందేహాము తొ లంగిపోవుచున్నది.. జూతకు జన్నకల్పనము గావింప కుము. 

ఒకవేళ జక్క-గ బోధపడకపోయిన వో వివేకముతో మరల బాగుగా 
'దెలిసికొనుము 10. జ్ఞానులు ముక్ళులె పోయెదరు, వారల సామగ్యము 

నడచు'చుండును. వారలు పుణ్యమౌార్షమును దొలంగరు గావున గ చిన 

ఏమ్ముట మహ_త్ష్వము కొజంతవడకున్నది 11. కావున పుణ్యమార్లమును 

దొలంగక వ_ర్తింపవలయును. ఈశ్వరభజనము నభివృద్ధి గాపంపవలయును. 

న్యాయమును దొలంగి యన్యాయమార్లమున నడంవరాదు 12. శుభ 

పురశ్చరణ లెన్నేని చేయవలయును. తీర్థాటనము చక్క చేయవలయును 
అంతతోయబోక వె వై రాగ్యబలముచేం దన సామర్ష ర్ధర్టమును 'జంపొందింపవల 

యును 1కి. పరమాత్మునియందు విశ్వాసమును చో జ్ఞానమార్గమువలనం 

గూడ సామర్ల రము వృద్ధియగును. కాని శాంతిభంగమగునట్లు యత్నము 

చేయరాదు 14. గురువు, -ఈశ్వరుండు అను నీ యిద్దరిలో 'నాక్రరియందుం 

గాని యిద్దరియందుంగాని అవశ్యముగా (కద్ధ కలిగయుండవలయును. శ్రద్ధ 

 * ఊదాహరణముగా (వాసీన యీ యంళము, ఎవరో సాధుపురుషుని చమ 

తౌ ్మ_రమను దృష్టి పథమనందురదుకొ ని గశ్రీసమట్ధండం రచించేనని తోచుచున్నది, 
mm Tp TPM rr 
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లేనిచో నంతయు వ్యర్థమగును 15. జ్ఞాతలు నిర్ణుణజ్ఞానముం గతాగినకి వూట 
సగుణమునందున్న ధ్యానమును దొలంగించిన యెడల నిర్గణమూనకు సంస్క 

మునకుగాక 'చెడిపోవుదురు 16. అట్టిజ్ఞాతలకు సహజముగా భ_క్కి తు ంశవు, 
జానముగూడ నుండదు. కేవలముగ నభిమానముమా(త్రమే వము౭నవ్ర యా ందుం 
గలుగును, కావున జప తపో ధ్యానముల నెసష్తూుడును విడువ౭ణుానయు 17. 

సగుణభజనము విడిచివేయునారు జ్ఞానులై న నగుదురుగాక. ఎ రికా శమము 

లభింపదు. కావున సగుణభజనము విడువనే కూడదు 18. సనియె-,._వు 

బుద్దితో? గావించు భోజనమునకు సమానమైన దీ మూడుంభోకకోాః లలో 

నేదియులేదు. కాని సామర్థ్యములేనిది నిప్కూ-మభజన మెన్ను_లేికిని కుదు 

రదు 19. సకామభజనమువలన ఫలము దొరుకును. నిపూూ--్హమాభు జనము 

వలన భగవంతుండు దొరుకును. ఇకం జెప్పుడు, ఫలమెక్క-డ'€ భౌ ను 

జెక్క.డ? చెరా ! ఈ "రెంటి కెంత యంతరమున్నది 20. -రాక్వ్వ్యానిళమొద్ద 

నానావిధ ఫలములు గలను. కాస్ ఫలములు భగవంతునినుంటేి ఈవెనుజని 

దూరపజుచును కావున నిప్కూ-మమే భజింపందగినది 21. నిసా రా యె భోజన 

ఫల మద్భుతమైనది. దానివలన నంతులేని సామర్థ్యము వృుజ్హైనొ దును. 
ఈ స్థితిలో చాపము! ఫలాపేఫీ.తులేమి 'లెక్కకువత్తురు? 22. ఇన కళ్ళాలలికం తన 
హాదయమున నుంచుకొన్న విషయము నీశ్వరుండు స్వయయమ3?౫ * "ఆకే ఆమును, 

భ్ కుల శకేినిషయమునం'దేని జింతింపవలసిన యవసరములేదు 2లి. రెండు 

సామర్థ వ్టములు (భగవంతునియొక్క-యు ఇభ శ్షునియొక్కరము ఎ -మర్థ S$ 

ములు ఒక టియెనపుడు కాలముగూడ నేమియు జేయయజాలరము. వే 

నితరులదేమిలెక్క-? అందజు నచ్చటం బురుగులవలె నుందురు 2౨౫. ఉనన 

నిప్కామభజనమునకును (బహ్మాజ్ఞానమునకును గశకుదుటుం  (ద్రలోక 
సంపదలుగూడం బరిగణింపందగినవి కాజూలవు 25, బుద్ధికిం (అంజ యు యక 

మైన దింతకంకె వేబుగా నేదిగలదు? నిపష్కూ-మభ కనకం న్న రాయు, 

యశమున్కు [బతాపమును నిరంతరము లభించును 26. ఆలు అత్య 

నిరాపణము వారికీ ర్షనము జరుగుతావున మనుష్యమా(త్రంనకంం గల్యా 
ణము కలుగును 27. |భ ప్రైాకారముగాని పరమార్థ మున్ను_ంటెకొని సంకు 

చితము కాజాలదు.  పరమార్గమునలన నేర్చడిన నిశ్చయినస౩దకాధాన 

'మెన్నంటికని చెదరదు 28, సాంగు “రవిఛారణమువలనను, నొౌొప్ట్రయననూయు ను 
wy re 
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ములసై నిరంతరము దృస్ట్రినుంచుటవలనను బరమాత్మునిచేం (బసాదింప 

జుడిన బుద్ధి స్థిరపడును 29. అనన్యభో క్లునకు భగవంతుడు స్వయముగా 

జంద్ధినొస సరేగును. ఈ భగవద్దితావాక్యమును వినుడు త0. దదామి బుద్ధి 
ఈోగం తం యేన మాముపయాలి తే”” కాని ససణభజనము, దానిమోంద్ 

(బువ్మాజ్ఞఃనము మరల ననుభవయు క్షమగు శాంతి సంసారమునందు 

((పపంచమునందుు దుర్గ్శభములై యున్నవి లీ!. 

తీ 

ఎనిమిదవ సమాసము ౬ [పతీతినిరూపణము. 

ప్రతీతి (ఎలుక) లవణములు వినుండు, |ప్రతీతిని విచారము గావించు 
౨ -రలే చతురులు, (ప్రతీతిరహీతులగు మాననులు పిచ్చివాం[డ్రు, దీనులు 
ఇన యున్నారు 1. నానానిధరత్నములు, నాణెములు పరీతీంపక తీసికొన్న 

-చో హానికలుగును. అశ్లే విశ్వాసము కలుగకున్న వో నిరూషహణమునందుం 
(బువేశింపనేకూడదు 2. గుజబ్బమును శ(స్త్రమును దిప్పివాడవలయును. 
అవి మంచివని 'లెలిసికొనినప్పు దెజిగినమనుజుండు వానిని దీసికొనవలయు 
మ కి. విత్తనములను మొలచుట కర్ష్యాములని బాగుగ నిర్ణయించుకొన్న 

షిమ్ముట మూల్య్వము నొసంగి క్రీసికొనవలయును. ఇళ్లే పతీతియెనపుడు 
బిరాపణమును వినవలయును 4, ఈ యాషధమువలన శరీరమున 
నారోగ్యము కలుగునను నమ్మకము (పజలలోం గలిగియున్న పుడే యా 
యహౌాషధమును దీసికొనవలయును 5. (పతీతిలేక యాషధము దీసికొనుట 
తన యారోగ్యమును భంగము గావించుకొనుటయీ, అనువూనముతోం 

బునిచేయుట చూర్భత్వము 6. (పఠీతి లేనితావున బంగారపు నగలు చేయిం 
చుట తన్నుందాను కావలయునని మోస సగించుటయినువూ 7. చూడక, 

ఆలోచింపక యేపనినేని చేయుట యు క్షముగాదు. దీనివలనం (బాణములు 
సై తము పోవును రి, యోగ్యులెన్నయికని అనువూనముతోం బనిచేయ 
రాదు. అట్టు చేసినచో మంచికిబదులుగా. జెడుగు జరుగుచుండును $9, 
నీటిలో మునింగియున్న బకైనుం (గయమునకుం దీసికొనుట ఉ _తృమబుద్ధికి 
లతణముగాదు. చూడక విచారింపక పనులొనరించినచో తరువాత 
వ్యర్థ మయ్యెనని పశ్చాత్తాపము నొంద్లనల్లస్తివచ్చును 10. పలువురు వున 
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జులు విశ్వాసముగలవా రై యెదుటివారిసె నమ్మక ముంచి యింట 

గూర్పుండి అమ్ముట కొనుట జరుపుదురు. కాని కపటులు తమ కాపట్య 

మునం దుపషమోాగించియే తీరుదురు. అట్టి కపటములను చెలిసికొన 

వలయును 11. చూడక, యోజింపక అన్న మునుగాన్సి వ్యన్తమునుగాని 

(గహించుటచే నొకానొకప్పుడు జనులు తేమ (ప్రాణములను జేతిమాందుగాం 

గోల్ఫోవుచున్నారు. అనృతవాదిని నమ్ముటయే మూర్థత్వము 12. దొంగ 

తోం జెలిమిచేసినవో హాని కలిగితీరును. కపటులు మోసగాండు బాగుగా 

విచారించిన వెల్లడియగుదురు 18, అసత్యవాదులు, తొముసులు, వేషము 

మార్సి మూాసగించువారు, నానావిధ కపటజాలనిర్మాతలు నగువారలను 

బాగుగా నెజింగి వారలయెడ జాగరూకత గలిగియుండవలయును 1%, 

దివాలాతీయువారల వై భవములు, చమత్కా-రములు చూచుటకు మిగుల 

గొప్పగం గనిపించును. కాని యంతయు వట్టి మోసపుఎని, కొన్నాళ్ళ కీ 

యనృ్ఫతభాండము పగిలితీరును 15. ఇశ్లు విశ్వాసములేనిది జ్ఞాన గ్గహణము 

జేసినవో సమాధానము కలుగదు. సందేవాయు క్షమగు జ్ఞానమువలన ననే 

కుల కహితమయ్యను 16. వై ద్యశాస్త్రుము నెబుంగక వై ద్యముశోయు 

చుండు వై ద్యనామధారి రోగిని దన యశ్చక్తీవలనం జంపునట్లు మంతయం 

త్రోపజేశమునలన నజ్ఞాన ప్రాణులు మరింత యధోగలిపాలగుచున్నారు 17, 

సరిగా దెలియని'వై ద్యమునలనం చాపము! ఎవంజేని మనుజుడు చనిపోయిన 

యెడల రెండవవారు రోగశాంతి కేమి యుపాయము గావింపంగలరు? 15, 

చాధవలన లోలోన గుమిలి యెండిపోవుదురు. ,అంతియగాని వైద్యుని 

కడకుబోయి యౌాషహధమునుమాత మడుగరు. అట్టి ప్రజల కాత్మహాత్యా 

త్వదోష, ముల కలుగదు? 19. జూనిపయి నభిమానము కలిగియుండుట 

సంయముగాం చా నజానియగుటవలననే తటస్థించుచున్న ది, వది తన్ను 

దాను ముంచుకొనుటయీ. . 'భాగుగా యోజింపుండు, అట్టు చేయుటవలన 

హోనికలుగున దెవరికి? (జ్ఞానికా లేక అభిమాన ముంచువానిక్సా 20. 

పాములు నలించినవి, జననమరణయాతేనలు తోలంగినవి” అను 

విశ్వాసము తనకుగలిగినపుడె మానవునకు | శేయముకలుగును 21, “నేను 

పరమాత్ముని గుర్తించితిని, నేనెవ్వ(డనో తెలిసికొంటిని, ఆత్మనివేదన 

మైని”దని నిన్నుంగూర్చి సీనృచక్క-గ తెలిసికొన్న ప్పుడు అంతయు6 జక్క-6 
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కొరకును వలి, (బహ్మాండము నెవండు రచించినదియు నుజియు నేపదార్గ 

కములతో రచించినడియు ముఖ్యక_ర్హ యెవ౭డై నదియు నీవు చక్కగ 
డాలిఒకొ న్న యెడల నంతయు: జక్క-బడును వికి, ఇది యంతయు. చెలిసి 

కొగొనుటులో నింకను నొకచేళ సందియము శేషీంచియున్న యెడల నాతని 
యు నుభవమంతయు వ్యర్థమయ్యెననియు విశా సహీనుండగుటచే నామాన 

చ్రుండం సంబేహమగ్ను. డయ్యెననియు (గ్రహింపవలయును 24, ఇది పర 

రమాార్థమర్శము,. ఇం దసత్యము కలదని యొవండేని నుడివినచో వాం 

ఊచధముండు. అట్లసత్యముగా భాపించువాండు పాపులలో న్యేసరుండు 25, 

పంక నిప్పుడు చెప్పుచున్న యంశమునకుం బరిమితి ప్లూర్తియైనది. ఎజుంగని 
ఆవెఎండలం బరమాత్శ యొబజుంగంబడదు. పరమాత్మా ! ద్రం దసత్యములేదని 

నీకా యెజుంగుదువు 26. సత్వమగు జ్ఞానమును వివరించుటయె నా యు 
అననా విశేషము. మిథ్య చెప్పినయెడల నా (ప్రభునుమోందిక దోషము 

రాయు సను 27. కాన సత్యమును 'జెప్పుచున్నాండను. కర్తను గుర్తింపవలెను, 

ఇచవా'యోత్స్చ గ్లిహీతున్ర శోధింపవలయును 28, _ఏివరింపంబడిన నిరూపణ 
మునే యిచట మటుల ఏనరించితిమి. (శ్రోతలు సావధానులంరై వినుండు 29, 
నదాయ్మనిళూపషణమునుగూర్షి (ప్రస శ్రి వచ్చినపుడు చెప్పినదానిని మణుల 

"జెప్సూచుందును, ఏలయన, (శ్రోతల హృదయములో నావిషయము బాగుగా 
జోధవపడుటకె 80. వా_స్తనమునకుం (బతీతిని సంబాళించుటవలన జనరూఢి 

తాెలంగును, కావున జనరూఢిని గాపాడుచుం (బతీతిని గావించుటనైైై 
బ్తింతచిక్కు.-ను 'దెచ్చిసెట్టుకొనవలసి వచ్చినది 51. ఒకవేళ జనరూఢిననుస 

రించియే చెప్పాదుమన్నచో (బతీతియొక్క- సమాధానము తొలంగిపోవు 

యున్నది. ఒకవేళ (ప్రతీతిసమాథానముల రత గావింతమన్న-చో జనరూడఢి 

తేచిపోవును కి2. ఈ విధముగ రెండు పషీములనుండియు. సంకటములు 

కలుగుచున్నవి. ఈ కారణముననే చెప్పినదానిని మజుల జెప్పవలసివచ్చు 
చున్నది. ఇపుడు రెండింటిని (జనరూఢిని, ప్రతీతిసమాభానమును రత్న 

"జేయుచు సమస్యను సాధిరచెదను లికి, కావున జనరూఢి ప్రతీతి (ప్రమాణము 
ఆను నీరెంటిని రతమజేయుచుం గావింపంబడిన నిరాపణమును బరమచతురు 
అగు (శోతలు మననము గావింపవలయును శి4. 

గ! | REL Car 

లాడ 
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తొమ్మిదవ సమాసము -- పురుషుండు, ప కృతి. 

అకాశమునందు వాయునిర్మాణమున్నట్లు (బహ్మామునందు మూల 

మాయ యుండును. అనంతరము వాయురూపమగు మూలనూయనుండి 

(తిగుణములును బంచభూతములును గలుగుచున్నవి 1. వటబీజమునందు 
మిగులం 'బెద్దవృతృము జనించుచున్నది. కాని బీజమును బగులంగొట్టి 
మాచినమెడల నది కాన్సింపదు. నానానిధవృతసమూహమంతయు బీజము 
నుండియే కలుగుచున్నది 2. అటులె మూలమాయగూడ వీజరూపముగా 
నున్నది. ఆ బీజరూపమునుండియే సమ_స్తవిశ్వ మేర్చడెను. దీసిస్వరూపమును 
శోధించి చక్క-6గాజూడవలయును లి. అచట నిశ్చలచంచలములు రెండును 
గాన్సించును. వాని (ప్రతీతిని వివేకమువలనం జేయవలెను. నిశ్చలమునం 
దున్న చంచలస్థితియే వాయువు 4. దానియందున్న చేతనశ కియె జగ 
జ్బ్వాతిరయొక్క- 'స్ఫూర్తి. వాయువు, చేతనశ క్రి గలిసి మూలమాయ 

యేనీవించుకొనును 5. “సరిత యని నుడువగానే యది మేస్త్రీ కై నం 
'బ్నేరెయుండునని తోంచును. కాని యచట జూచినవో నేముండును ? 
జలము. ప్రాకు వివేకవంతులు మాయ నెజుంగవలయును 6. నాయును 

చేతనశ క్కి (జగజ్జి వో సతి కలిసి చబూలమాయ యనంబడును. పురుషుడు 

ప్రకృతియని మై ఇతను దీనినందురు 7. వాయువును (బకృతియనియుు, జగ 
స్ట్వతిని బురుముండనియు నందురు. వీనికే పురుషప్రకృతులు, శివశ క్తులు 
అని వేరులుగలవు ర. వాయునునందుంగల చేతనవిజశేవమే (ప్రకృతియందుం 
బురుషుండు, ఈవిషయమునందు విశ్వాస ముంచవలయును 9. వాయువు 

శక్తి చేతనము శివుడు. వీనినే జనులు అర్థనారీనకేశ్వరుం డందురు 10. 

వాయువులో. జేతనగుణముగలదు. ఇదియే ఈశ్వరలమణము. దీనినుండియే 

మరల 1 దిగుణము లేర్చడెను క (తిగుణములలో స సత్త్వగుణము శుద్ధ 

చ వై తన్యలకుణము, దీని 'దేహధారిస్త్వరూపము (విమ్షుమ్వూల్తి 12, త్ర 

విష్ణ్వంశమువలననే జగత్తు నడచుచున్నదని భగవద్దిత నుడువుచున్న ది. ఈ 

గందరగోళము విచారమువలన నెట్టుస్పష్టమగును?.18. ఒక్క-చేతన శక్తియే 

అన్ని(వాణులయందును వ్యాపించియున్న ది, అదియే తన యొజుకవలన 

నన్ని శరీరములను రవీంచుచున్నది 14. దానిషేరే జగజ్జ్యోతి, (ప్రాణి 



వపుదయసుంయు, (ప్రకృతి 8 

మా(త్రులు చానినలననే జీసించుచున్నారు. దాని సాషాల్ (ప్రతీలిని 

(బ్రగ్యతముగాం. గనుగొననలెను 15. _జగగ్గునందలి సమీ శ్వావదోటగ 
వినీలికాది సమస్థ (పొణినర్జమునందును. జీశినము నిరంతరము న్హించు 

చుండును. 16, డానీ గుణమునలననే, బ*సి యొటుకవలననే శరీరమును 

బరుగ తించుటయుం గాపొడుటయు ఛాయటయు దటస్టించుచున్నది 17. 

అన జగములస్ని ంటిని బాలించచున్న ది, (ంయనలునే దానిపేరు జగ 

సల. "గి వె (పోయినసిమ్మటం (“నొణులచ్చటచ్చటం జనిభోన్రును 16. 

జలము తుపార్నమ యనంతరేణురూసముతో నున్నట్టు మూలమాయ 
ముస్క చేతినఫికారము ముందున”రిగి స్నిస్పృతమయ్యెను 19. అట్లీ 'చేన 

'బీనతాపై నగభూ శొదులం మిథ్య'మని :బిస్పంబడుట దు. ఫయన్నియుం 

దనుతమ సామర్థ్యమునలన నీ సృస్ట్రయందుం దిరుగుచుండును వి). ఇను 

నిరంతరము వోయుస్వదాసముజ 6 జరించుచుండంను. మణియుం దనుతను 

యివ్భానుసార ౧గా రూపములను మార్చుకొనుచుండును. అజ్జున్మవాణులు 

తేమ భమవలనను సంగ ల్చ్పమునలనను భూతానుల' టీం బీడినులగుచుందురు. 

21, జ్ఞా సంకల్పము క లుగణీగలుగదు, అందుటే భూతొదులు జ్ఞూతను 

బోధి వనీగవు, "కొనన ఆగ్మజ్ఞానాభ్యాస మవశళ్యముగాం "జీ నునలయునుశిలి, 

ఆత్మ నము నభ ్ థీసింయుటనలన సనోలకిర్మనులును ఖండనవుగును. ఇది 

"శీనలముగల (బగ్యశూనుభనమగు నంశేము, ఇందు సందిగుములేదు 8కి, 

జ్ఞానము కొలుగనిద కర్మము 'తెన్నంటికిని ఖండింపం బడను. ఇ సన్దురుంయు 

'జీనిని జ్ఞన'సున్న యీఏ3కని గలుగదు 24. "కావున సద్దురుని యన్ముగవాము 

సంసొదింసనలయుని, సన్పెగముమును. బడీ దాని శరణ్యమున గరు 

నలణయును. _ఆఅంతేళరణామునందు( ద గ్వెజ్జానముని మననము జీను 

నలయును విస, శృస్వముళోం ద గను 'సడలిపోయిననిమ్మట నా_స్తన 

ములో స్త నుముగ సీన్ర (న్వో) (1నునదియి మిగులును, ఈవిఫముగ 

ననన్వ భానము గలిగననమ్మట సులభ ముగ'నే సాగ్ధగశ్వుము గలుగును 26, 

సొచారింపకో “ీయునదంగయును. న్టర్గమగును. ఆ"వ్పున 'మొట్టముదటనే 

“ారించ నొరంభింసవలయును, 27. పిచారమును 'జేయువాంజీ పురువండు, 

దారమును గాటిుపస్నాయ నళ్ళ్నురాయుడు, ఈగుధినుగు భగవద్వచనము 

బన్న్గ ంథములయందుని. గనిపింయుచున్న గ 98, సిద్ధాంతమును నిఫ్టీ 
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తము గాఏంచుటకుం బూర్వపకుము నెగురగొట్టవలసియున్నది. మణియు ' 
నీ నికాపణమువలననే సాధకులకు సత్యమగు క్ఞానముమోంద విశ్వాసము 

గలుగును 29. శ్రవణ, మనన్క నిదిధ్యాస, [పతీతుల నొనరించుటవలన ' 
విశ్వాసము జనించును. మజియుం (బత్యమోనుభ వము గలుగుటయందుం 

(బయాసముండదు 80. 

* 

పదియవ సమాసము -- నిశ్చలము _ చంచలము . 
(బవ్మాము ఆకాశమునకు సమానము, అది మిగుల గొప్పదియు, 

ఉన్నతమును, వి స్తీ మున్సు నిర్షణమును నిర్శలమును, నిశ్చలమును, 
సర్వకాలప్రకాశితము (నెయున్నది 1. దానిని పరమాత్మయందురు. 
ఇంకను దానిశెన్నిపేరులుగలవో సమ్మగముగా నెనరెటుంగుదురు? అది 
యాద్యంతములయందొకరీతిగానే యున్నది 2, అది యనంతరూపముతో 

నన్ని యెడలను సఘనముగా వ్యాపించియున్న ది, మజియు నిరాభాసముగో 
నున్నది 8. పాతాళమునణగాని అంతరాళమునయణాని నలుదిక్కు-లయగాని 
వాజీయెచ్చటేగాని దాని కంతము' లేదు, కల్పాంతకాలమునందును సర్వ 
కౌలములయందును నది సంచితముగనే యున్నది 4. ఒకూటియగు 'నా' 
యచంచల 'మిట్టిది, ఆయచంచలమునందు భాసించు చంచలమునకు సైతము 
"పెక్కు£నామములు గలను. అది ' త్రివిధముగా నున్నది 5. మూడకయే. 
'పేళులుబెట్టుటయు గురుతులు 'బెలుపుటయు నొక చి తవిషయము. దాని 
నెజుంగుట ' కట్టు 'చేయక తప్పదు 6. మూలమాయ, మూలప్రకృతి 
మూలపురువుండు, శివుడు, శ క్రి మున్నగుపేరులు దాని శెన్ని యోగలను 7. 
కాని యేవేరు చేనికి' 'బెట్టంబడినదో దానిని మొదట గుర్జెజుల వల 
యును, ప్రతీతిలేని కల్పనమేల చేయవలయును? 68, స్యరూపము - నెటుంగక 
నోమముషై నాధారపడి [కిందుమోందు కారాదు. |ప్రతీతిలేని ేవలాను 
మానజ్ఞనమువలన భీభత్సమగును 9. నిశ్చలమగు గగనమందుం. జంచల 

మగు వాయువు మహార్భటితో! (బవహించుచున్నది. “కాని యా గగన 
సమిరములలో 'భేదమున్నది 10. అటులె పర్మబహ్మాము నిశ్చలముగ 
నున్నది, దానియందు జంచలమగువూయయొక్క- (భమభాసించుచున్న ది 
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్రపు డా(భ్రమను వివరించెదను 11, గగనమునందు వాయును..నడచునట్లు 
నిశ్చలము - (బ్రహ్మము నందు స్ఫూూర్తిలతీణరూపియగు బ్రచ్చకు 

(మాయకు స్ఫురణరూపముతో జలనము గలుగుచున్నది 12. (బహ్మము 
“యొక్క అహంత్వమువలనం జేతనము కలుగుచున్నది, అదియే మూల 

(పకృతి యనయుడుచున్న ది. మజీయు దానివలననే ఈ(బహ్మాండపు మహో 

కారణకాయము రచింపంబజెను. 18. స్థూలసూక్ళుకారణమహాోకారణ 

ములను నీనాలుగుదేవాము లెట్లు పిండమునకుగలనో యే విరాట్టు, 
హిరణ్యగ ర్భము,అవ్యాకృతేము, మూూాల(ప్రకృతీయను నీనాలుగుదేవాములు 

:(బహ్మాండమునకుం గలవు 14. ఈపంచీకరణము వా న్ర్రసమ్మతమైనది. విరా 
ట్ హీరణ్యగర్భావ్యాకృతమూాలమాయలను ఈశ్వర తనుచతుష్టయమని 

చౌప్పెదరు. ఇ్రందువలననే చేతనమునకు(బె న మూలమాయ యని -శెప్పం 
బడెను 15, పరమాత్ము(డు,పరేశు(డు, పరమేశ్వరుండు, జ్ఞానధను(శు, ఈశ్వ 
రుడు జగదిళుండు, జగదాత్ముడు, జగదీశ్వరుండం మున్నగునవి పురుష 

నామములు 16. దానిని సతారూపము, జ్ఞానరూపము,. (ప్రకాశభూపము, 
జొ్యతిరూపము, కారణరూపము, చిదూపము, శోద్ధము, 'సూత్ముము, 
అలి ప్పము అని చెప్పుదురు 17. కాని అత్మ, పరమాత్మ, విశ్వాత్మ, 

(దష్టు సాఖీ, సర్వాత్మ, తే త్రజ్ఞడు, శివాత్మ, జీవాత్మ, చేహ, కూటస్థ 
మని నుడువుదురు 156. దానిని ఇం్యద్రాత్మ (బహ్మాత్మ, హరిహరాత్మ, 

యమాత్మ, ధర్మాత్మ, నై_ర్భత్యాత్శ, వరుణనాయుకుబేరాత్శ, మటీయు 

'బుషీదేవముని ధర్మాత్మ యని చెప్పుదురు 19. గణ గంధర్వ విచ్యాధర 

.యతు కిన్నర నారశ తుంబురాదు లందజుకు నేది యాత్మయో దానిని 

సర్భాత్మయందురు 20. .చందుండు, సూర్యుండు, 'తొరామండలము, 

భూమండలము, మేసుముండలము, ఇరువదియొక్క- స్యర్ణములు "స ప్ప 

పాతాళములు మున్నగువాని యన్నింటి వ్యాపారము అయంతరా. ఎయే 

నడంపుచున్నది 21, ఆగ్వుప్పవట్లిక నలుదెసల వ్యా _ప్పినొందియున్న ధి. 

దాని పురుషనామముల నిదివరకుం 'బేర్కొంటిని. .ఇ్రశ (శ్రోతలు .దాని 

ప్ర) నామముల నాకర్ణింపనగున్తు 22. దానిని. మూలమాయ, , జగదీశ్వరి, 
-పరమవిద్య, పరమేశ్వరి, . విశ్వవంద్య, నిశ్వేశ్వరి, _తై_9లోక్యజనని యని 
“యందురు 28, దానిని అంత శ్లేతువ్రు, అంతర్క-శ, మాన్యగర్భుముచేతన 
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శక్ చపల, జగజో బ్ సతీం జీవనకళ పర, పశ్యంతి, మధ్యమ యని 

యందురు 24, అది "యు క్రి బుద్ధి, మరి, ధారణ, సావధానత నానా 

వీచారములు భూతభవిష్య ద్వ రమానములు మున్నగువానిని [బకట 

పజచి చూపుచున్నది 25. అది జగత, స్వప్నము, సుమ ప్రి, తుర్యము, 

'తటస్థము మొదలగు నవస్థల మానావనూనములను అన్నింటిని 
(గహించుచున్నది 26. అది పరమకఠినమును, కృపాళువును నై యున్నది, 
అది పరమకోమలమును, శ్నేహోళువును నై యున్నది. అటులే యది 

పరమ్మకోధియ్యు మితిలేని (ప్రేమతో? (శబ్రేమించునదియు నై యున్నది 27, 

శాంతి తము, విరక్తి భక్తి క్ అధ్యాత్మవిద్య, సాయుజ్యము కి వివే 

కము, సహజస్థితి చానిమూ=లముననే మనుజులకు (బౌ_ప్టించుచున్నది 268, 

మొదటం బురుషనామములను, అ పిమ్మట (స్రీ నామములు నిరూ 

వీంచితిని. ఇవ్వు డాచంచలమునకు(ల నపుంపీకనావముల నాలింపుండు 29. 

ఎజుంగట్క అంతఃకరణము, చిత్తము, (శ్రవణము,మననము, చైతన్యము, 

జీవితము, వనచ్చుట్క పోవుట మున్నగునవి సుచిత్తుడై చూడవల 

యును శీ0. దానిని అహంత్వము త్వంత్వము (నీను నేను అనునవి, 

ఎలుక, జ్ఞాతృత్వము, సర్వజ్ఞ త్వము, జీవత్వము, శినత్వము, ఈశ్వరత్వము, 

అలి స్తత్యము అని చెష్ష ప్పూమరు త్. 

ఇట్టి నామము లెన్ని యో గలను. , కాని యా జగజ్ఞ్యోతియున్న 

దొక్క_టియే. ఆ సర్వాంతరాత్మ ను వివారవంతులగువారలే. యెజుంగు 

దురు కి. అత్మ, జగజ్ఞ్యాతి, సర్వజ్ఞ త్వము అను నీ మూడింటిని నొక్క-టి 

యనియే “తెలిసికొనవీళయును. చఊనీనే అంతఃకరణము లేక ప్రియని 

నిగ్గ య ప్ఫూర్వక ముగా నెబుంగవలయును కికి. పదారములయొక్కొ-యు( 

బురుష ష స్త్రీ నపుంసక ములయొక్క-యు నామములే లెక్ట -కుమించియున్న వి. 

ఈ స్థితిలో స సృష్టిరచననామముల నెంతదనుకం జెప్పంగలను ? కిక, అన్నింటిని 

నడుపునడి అది యొక్కటియే. ఆ యంతరాత్మ అనంత బహ్మాండముల 

వ్యాపారమును నడుపుచున్న ది, చీమమొదలుకొని _బవ్మా,విమ్షు, మహేశ్వ 

రులదనుకం గల సమస్తమును దానిమూలముననే వ_ర్టించుచున్నవి కిక, 

ఆ యంతరాత్మ నిచ్చట నీ స్వల్చవివరణమువలననే తెలిసికొనవలయును, 
నానాప్రకారములగు చ్చిత్తములు (వినోదములు అన్నియు. డానియం- 
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యున్నవి 86. అది తెలిసికొనదగినబెగాని కన్పించునదికాదు. దానివిషయ 
మున నమ్మకము గలుగుచున్నది గాని గోచరించుటలేదు. అది శరీరము 
నందున్నదిగాని యొక్క-తావునం గూర్చుండియుండదు 87. అది తీళ్ష 
భావముతో ఆకాళమునందు నిండిపోవుచున్నది. సరోవరమును గాంచం 
గనే పూర్ణ మగుచున్నది.  మజీయుం బదార్గమును జూడంణగనే నలుబెసల 

వార్థ ప్పమగుచున్నది కిరి, ఏ విధముగం బదార్థము గాన్సించుచున్నదో 
యావిధముగ నదియగుచున్న ది, మజియుః జంచలత్వమునందది వాయువున 

కంకు నధికమైనది 89. అది యనేక దృష్పులతోం జూచుచున్నది.' పెక్కు- 
నాలుకలతో? జవి జూచుచున్న ది.అనేక మనస్సులతో? బరికించుచున్న ది 40. 

చావిలోయసార్చుండి శబ్దము నాలించుచున్నది. (ఘాణేం దియ సహాయమున 
వాసన మూరొ-నుచున్నది. చర్మముతో న్ట్త్రాలే స్రూదులను (గ్రహించు 

చున్నది 41. ఇళ్లు యది యందటీ మనస్సులలోని మాటలను (భావ 
ములను (గహించయచున్నది. అది యన్నింటియందున్నది. అన్నింటికి 

వేటుగ నొక్క-టియైయున్నది. దాని యగాధలీలల నదియే యెజుంగును 42. 
అది పురువుండుకాండు. (స్రీ కాదు, బాలకాదు. తరుణకాదు. కుమారి 
కాదు. అది నపుంసకమగు శరీరమును ధారణముచేయుచున్న ది. కాని యది 

నపుంసకము .సై తముగాదు 4కి. అది సమ_స్తదేహమును నడుపుచున్నది. 
చేసియును అకర్త యనిఫించుకొనుచున్నది, అది వేత్రజ్ఞ మును త్ర 

వాసియు నై యున్నది. మజియు దానిని చేహియనియు( గూటస్థమనియుం 
గూడ నుడునుదురు 44. 

న్లో! ద్యావిమా పురుపా లోకే తరశ్చాతర వన చ | 
కరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోఒయర ఉచ్యశే ॥ 

జగత్తులో తరము అతురము అని రెండునిధములగు పురుషులు 

గలరు. భూతములన్నింటిని తరమనియుం గూటస్థుని అతరమనియునుం 

జెప్పుదురు 45. ఉ_త్తమపురుషుం డింను వేటుగనున్నాయడు. ఆతడు 

న్మిప్పపంచుండును నిష్క-లంకుడును, నిరంజనుండును, పరమాత్ముండును 

ఏకమును, నిర్వికారుండును నై యున్నా(డు 46. సాధకులు నాలుగుబేహ 

ములను నిరసనముగావించి చేహాతీతులు గావలయును. ేహాతీతుని 
అనన్య భ _క్షునిగ నెటుంగవలయును 47, చవామ్నాతము నిగసనమై పోయి 
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నంతన అంతరాత్మగూడ నెచ్చట శేషింపగలదు ? ' నిర్వికారమునందు 

వికారమునకుం దావేలేదూో 48. నిశ్చలమైన దొకబహ్మమే యనియు 
చంచలమెంతగలదో  యదియంతయు మాయికమనియు వివేకమువలన 

నిశృయమగు ప్రత్యయము గావింపవలయును 49. దీనియందు మిక్కిలి 

'తలమునుకలు గొనంబనిలేదు. ఏలయన, డఉన్నవిరెండే. ఒకటి చంచలము, 

మరియొకటి నిశ్చలము. ఈ రెంటిలో శాశ్గతమెద్ది ? యను విషయము 

శేనలజ్ఞానముళో నెజుంగవలయును $0. అసారమునువిడిచి సారమును 
“గ్రహింపవలయునని సారాసారవివారమునంజెప్పంబడెను. జ్ఞానులు నిరంతర 

మును నిత్యమెయ్యది, అనిత్యమెయ్యది యను నంశమును విభారింపు 

చుందురు 51. జ్ఞానము విజ్ఞ విజానముగను మనస్సు ఆన్మనముగను నగు ఆత్మ 

యందు జంచలక్యేమెక్కడం గలుగలలదు ? 52. చెప్పుటతో నేమియు 

.బనిలేదు. తన యనుభవమువలననే త _ల్యేము నెజుంగవలయును. అను 

“భవములేని న్యర్థపరిశమచేయుటయే పాపము 58ి. సత్యమునకు సమాన 
మగు సుకృతము లేదు. అసత్యమునకు సమాన మగు పాతకములేదు. 

"“మెటియుం (బతీతిలేని సమాధాన మెచ్చటనులేదు 54. సత్యమున కర్గ కోరము 

బవ్మాము. ఇదియే పుణ్యము, అసత్యమున కర్ణము మాయ. ఇ్రదీయే 
పాపము. మాయరూపమగు సాపము నష్టమైనపిమ్మటం బుణ్యరూప పవముగు 

పర్యబహ్ముము శేషించియుండును. దానియం దనన్యమైనంతన తానుగూడ 
'నామాతీతుండగును $5.__56. మనము స్వతన్సిద్ధమగు వస్తువై వున్నారము. 
అచ్చట చేవాసంబంధము లేదు. ఇంతజరీగినపిమ్మేటం చాపరాసులు స స్యయ 

ముగ, భస్మమగును ర్, (బ్రహ్మాజ్ఞునము దప్ప ఇతరసాధనము లెన్నింటిని 

గావించినను వ్యర్థష పరిశ్రమ యగును. నొనాపాపము లెట్లు అడంగిపోం 

గలవు?. కరి, ఈ శరీరము. పాపముతో (దృశ్యము లేక మాయతో) 
నిర్మింపబడినది. మజీయు ముందుసై తము (మాయను. సత్యమని విశ్వ 

* ఈ పద్యములోని అంకరాత్క్మయను. శబ్ల ప్రయోగము _ జీహసంబంధముతో 
చేయంబడెను గావున దేహమే నిరసనమె పోయినపుడు అనంతర మంతరాక్క యొక్క డ 

మిగులును ? (బన్మాస్వరూపమాు నిర్భికారయు; చానియందు వికారము లేదు. అంతరాత్మ 

యను ళబ్బ పయోగమా చేీహోపాొధిరెళా( మనలన నైనది. ఆ యుపాధి (బహ్మకూనందు 

తేదు. 
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సించుకతన్స పాప పాపములే పోవగుచున్నవి. లోపల రోగమున్న పుడు పయి 

పయి యుపచారమునలన నేమియగును ? 59. అనేక శ్నేతములలోం 
దలలు గారిగించుకొనుచున్నారము, అనేక తర్థములలో చేవామునకు 
దండనము లొసంగుచున్నా రము. స్థలస్థల మున సానాది విధములగు విగవా 

ములతో చేహామును ఖండించుచున్నారము. బహాువిథములగు మృ త్తి 
కలతో నీ చేహమును గసగస తో ముచున్నారము. త _ప్పముగావింపంబడిన 

ము[దలతో నీ చేవామునిండ వాతలను వేయుచున్నారము. ఈ విధముగా 
బైపెని చేవామున శెన్నిశ్రమలు కలుగంజేసినను గొంచెమేని శుద్దినొంద 
గలదా? 60_61. ఎన్ని 'వేడముద్దలను (మింగినను, గోమూ[తధార యెంత 

గోలినన్కు రుదాకులు కాష్టమణిమాలలు మెడలో నెన్ని ధరించినను 
'చాహ్య్వోడంబరము లీవిధముగా నెన్ని యొనరించినను లోపలం బాపమునిండి 
యున్నచో దానిని దూరపజచుటు కాత్మజ్ఞునమే కావలయును '62_68ి, 

బవాుఏధములగు (వ్రతదానయోగతీక్షాటనాదు లన్నింటికంకు ఆత్మజ్ఞాన 

మహాము కోటిరెట్లధికము 64. అత్మజ్ఞానమునుగూర్చి యోచించు పురు 

వుని పుణ్యమునకు మేర్యే లేదు. దుష్టమగు పాపబాధ లట్టి పురువుని 

నంటజాలన్ర 65. వేదశా(స్తుములయందు. 'జెప్పంబడిన సత్యస్వరూపమే 

(ఆత్మపిచారులగు జ్ఞ్వానులుంసాడ గల రూపము, అట్టివారల అనుపమ 

పుణ్యాత్నులనియు, మేరలేని సుకృతులనియు నెజుంగనగును 66. ఇవి 

యనునుభో వవాక కర్ణములు. అత్మదృష్టితో జను లనుభవము గడింపవలయును, 

అనుభవముతో భిన్నులై కష్టాత్సులు కాంజనదు 67. ఓ యనుభవ 
సీయులారా!. అనుభవము లేనిదంతయు శోకము. కానన మోరలు 

రఘునాథుని కృపవలన నిశ్చయాత్మికమగు అనుభవము గలవారలై 

'యుండుండు 658, 
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మొదటి సమాసము _ సిద్ధాంత నిరూపణము. 

ఆకాశమునుండి వాయువు జనించిననిధము మనకు. చెలియుచునే 

యున్నది. వాయువునుండి యగ్ని యెట్లుత్స _త్తీయయ్యెనో (కోతలు సావ 

ధథానులరై యాలింపగోరెదను 1. వాయువువలని కఠినమగు రాపిడివలన 

అన్నియును శీతలమును మందమును నగు వాయువువలన ఉదకమును 
ఉత్పన్నము లగుచున్నవి 2. ఉదకమువలన నానావిధ వీజరూపమగు 

సీప్పథ్వి కలుగుచున్నది, బీజములనుండి యుత్స త్తికలుగుట స్వాభావిక'మే 
కదా లీ. ఆదినుండియే సృష్టికల్పనామయము. కల్పనము మూలమాయకుం 
జెందినది. అస్లే దానివలననే ((తిగుణాత్మిక మగు ముమ్మూ రు లుద 

యించిరి 4. నిశ్చలము (పర్బబహ్మముునందున్న చంచలము (మూల 

మాయ కేవలము కల్పనమే, అదియే అస్థవిధ ప్రకృతికి మూలము 5. 

అనగా కల్పనమే అష్టధ్యాపకృతి, అష్టధాహృతియే కల్పనము. అష్టధా 

(పకృతి మూలమాయనుండి ఉత్పన్న మయ్యెను 6, పంచభూతములు, 

(తిగుణములుగలసి ఎనిమిదియయ్యెను, ఇందువలననే దీనిని అష్షధాప్రక లి 

యని యందురు 7, అష్టధ్యాప్రకృతి ఆదియందు కల్పనరాపముతోో 

నుండును. తరువాత నదియే వి _స్ఫృతమై సృషఫ్టిరూప పమునందు స్థూలత్వము 

నొందుచున్నది 8, మూలమునందున్న బే మూలమాయ, దానివలన. 
ద్రిగుణములను గలిగించినది గుణయూయ. దానివలన సృన్థ్రీ రూపమునకు 

గలిగెడి స్థూలత్వమే అవిద్యామాయ 9, దానినలననే మణిల (జరాయుజ 
ములు, ఉద్భిజ్జములు, అండజములు, స్వీదజములు అను నాలుగు (సృష్టి 

గనులున్యు (పరా పశ్యంతి మధ్యమా వై వైఖరులను నాలుగు వాణులును, 

అనేక యోనులును, అనంతవ్యక్షు లును (పకటనములై వ్తిస్టృతము 

లగుచున్న వి 10, 
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ఈ విధముగ నుత్స_త్తి యగుచున్నది, సంహోర [క్రమమునంతయు 
చొనుకటిదశకమున జెప్పితినిగదా 11. ఐనను మజల నిచట సం *పరూప 
శవంగా. జెప్పైదను. భ్యానమునొసంగి యాలింపుడు 12. శ్వాసము 
యంధుం గల్పాంతవర్డ్య న. మో విధముగానున్నది. నూజుసంవత్పరములు 

వర్ద ములు కురియను. అందుచే సమస్త జీవసృస్టియు నశించును 18, 
సరి ణెండుకళలతో సూర్వ్యుండు లోకమును మాడ్చి వేయును. - దానిచే 

జనా మయమండలమంతయు బూడిదయెపోవును, తరువాత నాబూడిదయంతయు 

నితెలోం గరగిపోవ్రును 14. అనంతర నూజలమునుగూడ అగ్ని శోషీంపం 

జేయును. అగ్నిని వాయువు హరించును. తరువాత తనంతన వాయువు 
సాద నద్భశ్య మగును. నిరాకారమెచ్చటి దచ్చటగే యుండిపోవును 1క్ష. 

“ఈ విధముగా సృష్టి సంహారమును. ఈ సంహార క్రమమునంతేయు 

నొంతకుమున్ను నిస్తారముగ వివరించితిని మాయయంతయు నీ వధముగా 
నిరొననమైనపిమ్మట నిరాకార స్వరూపస్థితి “జీవించును 16. అవుడచట జీన. 
శివులు, పిండ్యబహ్మోండములు మొదలగువానినిగూర్చిన వితర్క-ములు 
ని ంచును. మణియు ననిద్యామాయవలని సంపూర్ణ కోలావాలమంతయు 

సు “తనమైపోవును 17. : 

ఈ |ప్రశయమును వివేముతోంగూడం జేయవచ్చును. దానిని 
కుావేకప్రశయమందురు. వివేకవంతులే నివేక్షప్రళభయము నెజుంగుదురు, 
"ప్రాసము మూర్దు లేమి ఎటుంగుదురు? 1రి. . ; సృష్టనంతను బరిశోధనము 

72+ "మించినవిదప ఒకటి చంచలమనియు, నొక కటి నిశ్సలమనియు విదిత 

తవవూసను. చంచలమునకుం గ్ర చంచలరూపముగనే యుండును 19. సకల 

శదిరములందు వ_ర్థించునదియు, అన్ని క_రృత్వములయందు. (_బవృత్తమగు 
నదెయ్యు చేసియు అకర్త యనబడునదియు 20, దర్శిదుంు మొదలుకొని 
“దాజువజకును (బ్రహ్మవిష్ణు హేశ్వరాది 'జేవ్రలదనుకను అన్నింటియందును 
సవహానముగ వర్తించునదియు, ఇంద్రియముల తోడ్చాటుతో. శరీరముల 
సస -స్ట్రనార ములు నడుపునదియు. బరమాత్శయని లోకులు ఇెప్పూచున్నారు. 

ఇురమాత్మను సర్వక_ర్తయని భావించుచున్నారు. ఆ పరమాత్మకు సైతము 

నాశనము. కలుగుచున్నది. నివేకముతో దీనిని (బతీతి గావింపవల 
భాయ్లును 21.22, పరమాత్మ కుక్కయందుండి మ్రైఖుగుచున్న ది. స్తూక 
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“రమునం౭డుండి ఘుర్షురమనుచున్నది. గాడిదయందుండి బిగ్గరగా నోండ 
చుం ౧ 

పెట్టుచున్నది 28, సాధారణజనుల ధ్యానము శేవలముగ నానావిధ శరీర 
“మతుసె మాత్రమే .యుండును, వివేకవంతులు ఈ శరీరములలోపలి 
-వేస్తువునుజూతురు, అనలా నిట్టి పండితులు సవుదర నులుగా నుందురు 24, 

శ్లో॥ విద్యావినయసంపన్నే (బావ్మాణే గవి హస్తిని | 
రిం ॥ —D 

శని రెవ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః॥ 

పై "సె జూచుటకు చేవాములు వేజువేజుగా నున్నను అన్నింటి 

.బోజలను 'నున్నది యొక్క-వస్తువే యని 'తలంచి సమదర్శనులగు వివేకులు 
పాణిమా[త్రులగెల్ల సమానభావముత్*( జూచుచుందురు 25. చూచు 
టకు ([బాణిసముదాయము అనంత్మపాణులుగాం గనిపించుచున్నను సత్య 

మున “శివి యన్నియు నొక్క- 'శ్క్తివలననే వర్తించుచున్నపి, ఆ శక్తి 

జగజ్జ్యోతి నేక సంజ్ఞాశ క్రీ యైయున్నది 26. ఈ జ్యోతి (శ_క్రీ చెనియం 
“దుండి బవహువిధములుగ శబ్దజ్ఞానమును కలిగించుచున్న ది. త్వక్కు-నందుండి 

శీతోస్తముల నెబుంగC దోడ్సడుచున్న ది, కనులయందుండి నస్తుసము 

చాయమును జూచు జ్ఞానమును గలుగంచేయుచున్నది 27, అటులే 

'నాలుకయందుండి రుచిని ఘాణమునందుండి గంధమును, కర్మేంద్రియము 
"నందుండి ' నానావిధ విషయ సౌఖ్యములను గహించుచున్నది 28, ఈ 

“విధముగా. బరమాత్మ సూక్మరూపముతో అంతరమునందుండి స్థూల 

-మును రకేంచుయన్న ది.' అంతియగాక నానావిధసుఖదుఃఖములను బెలిసి 
శ్రనుచున్న ది. కావుననే దానిని అంతేస్సా' *+యనియుు అంతరాత్మయని 

యుఃగూడం బిలుచుచున్నారు 29, దానినే అత్మ, అంతరాత్మ, విశ్వాత్మ, 

"వై'తన్నము, సర్వాత్మ, సూతయ్మత్మ, జీవాత్మ, శివాత్మ, పరమాత్మ, 

(దప్ప, సాతీ, సత్తారూవి యందురు 80. ఈ వికారియే (అంతరాత్మయ్యే 
“వికారము (దృశ్వసృష్టి నందుండి అఖండరీతిగా నానావిధవికారములను 

గావించుచుండును, దీనినే మూర్చలు పర్భబహ్మామని నుడువుదురు క1. 
అన్నింటిని : (చంచలమును నిశ్చలమును సమానముగా భావించుట అంత 

యును మిశ్రితము గావించుట యను నీ మాయికస్థితికి అచంచలమగు 
'అవిద్యామాయమ్మాత్రమె కారణమైయున్నది కిక, కాని వా _సవములో 



తా ద 
జంచలము, మిథ్యయునగు మాయ వేజుగా నున్నది. అచలమును శాశ్వత 
ము నగు పర బ్రన్మాఘు వేజుగా నున్నది. దాని నెబుంగుటకొజుశే నితా 
నిత్యవివేక ముయొక్క- ఆవశ్యక ము గలుగుచున్నది కికి. అకు (బ్రహ్మా, 
ముతో" నెక్యము నొందినజీవ్రండు (బహ్మాంశము., ఆఅో _జీవునిపట్ల పిండ. 
(బ్రహ్మాండములు రెండును నిరసన మగుచున్నవి. ఇనియ్ చతుర్జీ 
వులు లి4__కి5. 

ఈ క నువించునదియెల్లం జంచలము. చంచలవంతయు నశ్వరము." 

నిశ్చలమంతరయ అద్యంతములయందుంహాడ నిశ్చలమే 86. అ వస్తువు 
((టబవ్మాము) అదిమధ్యాంతములయందు సమానముగా నుండునది. 

మజీయు నది నిర్వికారియు నిర్లుణియు, నిరంజనమును నిస్పంగమును;' 

న్మిష్పపంచమునై యున్నది క్రీ7. ఉపాధి నిర సనమైనవిదప జీవళివుల 'శైక్యత 

గల్లిపోవును, కాని విచారించిదూచితిమేని ఉపోధియనున " 'జేమియును' 

లేదు 88. తెలిసికొనందగినది జ్ఞానము. కాని పర్వబహ్ముమునందు అనన్య మై 
పోయినవిమ్మట 'ఈజ్ఞానము విజ్ఞ:నమైపోన్రును, మనస్సు ఉన్మనమైైపోవును: 
త 'యున్మనీయ దశను మనస్సుతో నెట్లు గు_ర్జింపగలమూ ? 89. వృత్తికి 
నివృ శ్రిస్థితి డెలియదు. గుణమునకు నిర్లుణ సా ప్పి . యెట్లు కాగలదు + = 

సాధకుండు వివేకముతో గుణాతీతుండై. సత్వరూవమును'' బడయును 40, 
శ్రవణముకంకు మననము (శేస్టమెనది.. ఏలయన, - మననమువలన సారా 
సారము 'విదితమగును, ఆపిమ్మట నిదిభ్యా సమువలన నిస్పంగమగు వస్తువు 

సాథోత్కా-రమగును 41: నిర్షుణమునం దనన్యతగలుగుటయే సాంమజ్య 

ముక్తి అచట (సాయుజ్యము క్రీ యందు ' లక్యాంశవాచ్యాంశములు 

రెండును సమా పి యగుచున్నవి 42. అలక్ష్యుమునందు లక్యుము లీన 
మగును. సిడారతేమునందు( బరార్భపకుము లయమగును. మటియు 

అప్రత్యకము (దృశ్యము) ఉండియును గూడ లేకుండును కతి. అనరా 
మాయికమగు నుపాధి యుండలగనే _స్వరూపాకారవృత్సీయగుట సహజ 
సమాధి యందురు. [శవణమువలన నిశ్చయబుద్ధిని : జెంఫపొందింపనల 

యును 44. 
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రెండవస మాసము -- సృష్టి క్రమము. 

ఒకటి నిశ్చలమైనది, ఒకటి చంచలమైనది. చంచలమునం చెల్లరును 

జిక్కయున్నారు. నిశ్చలము యథావిధముగ నిశ్చలముగనే యున్నది 1. 

నిశ్చలమును విజేకింంచువాండు లతలకొలంది మనుజులలో నొక గ్రాం 

డుండును. నిశ్చలముతో సమానమగు నిశ్చయాత్మకుంజె నిశ్చలుండం ౨. 
నిశ్చలమునకు సంబంధించినమాటలను జెప్పూచు. జంచలము వై పునశై_ 

పరుగెత్తుచుండువారలు పలువురు గలరు. చంచలచ[క్రమునుండి విడివడి 

పోవువారలు మిగుల నరుదుగా నున్నారు లి. చంచలమునందు. జంచలము 

జనించుచున్నది, చంచలమునండె "పెరుగుచున్నది. (బతికీనంతకాలమును 

చంచలమే (ప్రతిబింబించును 4. పృథియంతయుం జంచలమువై పునకె 

పోవుచున్నది. చేయవలసినదంతయు. 'బెట్టవలసినదంతయు6 జంచలమునంబేె 

జరుగుచున్నది. చంచలమునువిడిచి _ నిశ్చలమువై పునకు మొూడివాం 
డెవడు? 5. చంచల మేమాత్రమును నిశ్చలము కాంజూలదు. నిశ్చల 

మెప్పుడును జంచలము కాజాలదు. ఈవిషయము నిత్యానిత్య విచారణము 

వలన జనులకు గొంతకొంత బోధయగును 6. కొంచెముగం చెలిసికొనుట 

. వలన నిశ్చయము గాదు. మణీయు సందేవా మటులే నిలిచియుండును 7. 
కాని సశేయమ్ము అనుమానము, (భమ మున్నగువానివలనం గలుగు 

అపత్తు చంచలమునందుమా।త్రమే యుండును, నిశ్చలమునందెప్పుడు నుం 

డదు. దీనిమర్శమును (గ్రహింపవలయును ర, చంచలాకార మంతయు 
మాయ, మాయికమగున దంతయు లయమగును, పట్లు లయమగునవి 
చిన్నవి "పెద్దవి యని చెప్పవలసిన యావళ్యకములేదు 9, సమ_స్తమునందును 
మాయ వ్యాపించియున్న ది, అష్టధా (ప్రకృతి ని నృతమైయున్నది, 

మణియు నానావిధరూపములతోం జితవిచిత వికారములు కనుపించు 

చున్నవి 10. నానావిధములగు నుత్స త్తివికారములు పలు తెజుంగులనున్న 

చిన్న "పెద్ద ప్రాణులు, నానావిధపదార్థములు మున్న గునవియెల్ల మాయ 
యొక్క- క్రీడలు 11, నికారవంతవగు నీమాయ వికృతియై  నూక్యుము 
నుండి .స్థూల మగచున్న ది. మజీయు నమర్యాదితరీతిగ నొకటికి 'వేజొక 

టియె కాన్సించుచున్నది 12, 



స్సస్టీశః మమ 
41, ఓ 1 min ఇలు [4 ము res os 

1- 

వుజల నానానిధములగు శరీరములు నిర్శింసణడుచున్నని. అనంత 
పోవచుములం సెట్టణబడుచున్న ని. _ భిన్న భిన్న భాషల ననుసరించి యందు 

గ్ "న్నిగొన్ని తెలేయుచుండును 18. తరునాత నానావిధములగు వాడుకలు, 
గనంటు జనరూఢులు (ప్రచలితము లగును. నానొనిధములగు నాభారము 
'లేన్సున ఏను, పాని ననునరించి జనులందజటును (బనగ్రించురు 14, టఅష్టధా 

హ్రఫ్టాగికిం "జద్దవియుం జిన్నవియునగు శరీరములు నిర్మాణమగుచుండును. 
కీమ్ముట (ప్రజలు తమతమ మనస్సు ననుసరించి న_గ్గించునుందురు 15. నానా 

హొగోములు నిరా ణమగును. అనేగపిధములగు పాషండమతములు వ్యానీం 

ముగ... బహూునిధములగు కోలాహొలములు చెలకేగును 16. బజనరూడి 
ననుసరించి (ప్రజలు 'ప్రన్నర్రింతురు, ఎన ఊేవని నాటంకసజణుసగలండు? 

జనులలో "జీకత్వము లేకున్నది 17, భూమండలమునందంతటను గల్లోలము 
శగ్టాసిగచియయున్న ది. ఒగనిగంబ నొక "పెద్దమైయున్నాండు.. ఎవనిది 

సెగ్స్ట మెర ఊ్మొవనిది అసత్య నా యెన్వంశణుంగునూ? 18. దురాబారనులు 

BERNE వ్యాసించియున్న ని, ఎందతేందాకో. ఉదరపోవమణమునం దన్న 

యుగ చనిపోవుచున్నారు. ఎందతెదటి అ మాన్నగ స్నులె యాడం 

బరొములకుం చొలగుచున్నారు 19. చేనత లగణితములై ను. అ జేనతల 

శహార్య్భాతములు. మిగుల విజ్భం- ంచియున్న ని, "జీవతలు, భూతములు 

గాంచు మోసములుగూడ మిన్కు-ట్నమనని 20. ముఖ్య దే వతేను 

వలకు; :గుటలేదు. ఒకనికి మణియొగనీశో నై 0 స్య ము కుదురుటలేదు. ఒకని 
గరోగకలకం. లొంగియుండుట లేదు. ఎవరికి హోరు? నందజును స్వచ్భంను 
లాసపచున్నాారు 81, వభారమంతయు నీవధముగ నష్ట్వునది. సారోసార 

సిచారయు గావంచువాండే లేడు, ఎడి" పెద్ద? ఎన్కాడిద్నూ? సీమా! గోము 

గరింయుటయేరేదు 22. శౌత్రునుల స గ్రోయవీథి సాగినది. జేనతల గోల 

ఇటుగా మనది. జనులు సకొమ్య(వతేములఘుడ నాస్తి J గలవొగిటై 

(పొంముల ఏిడుచుచున్నారు లికి ఈ సీథముగా సత్యధర్మ మంతయు 

స"ననమగుచున్నది, సత్యా సత్యెముల బ+డపోడలే వోనువించుటలేదు. నలు 

'గసల పరస్పర నిరుద్ధన రొనము లతిశయించుచున్న ఏ 24, మతేమతాంత 

రుట గిలవాములు పెచ్చు సెరుగుచున్నని,. ఒకనిని మరియొక డదుగనే 

యతుదడుగడు.. ఎవ్వం జేమతమునంద్లుః భడిపోయిన వానికదియే సర్వోత్తమ 
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మెనదిగం దోయచున్నది 25. అసత్యము నభిమానించు జనులు పతన 

ముందుచున్నారు. ఇందువలననే జాతలగువారలు సత్యమును శోధించు 

చున్నారు 26. జనుల; [ప్రవర్త ర నమంతయు జ్ఞతలగువారికిం గరతలామలక 

ముగ నున్నది, శాసన వివేకులగు జనుల*ల* వినుడు 27. జను 

లేమార్లమున నడచుచున్నారో ఏ "దేవతను భజించుచున్నారో 'తెలొపెదను, 
(ప్రత్యమయోనుభవమగు నీయంశమును సావధానులనై_ వినుండు 26, 

మన్ను, రాయి ఇతరధాతువులు సమకూర్చినేసి న మిగహాములను 

"దేవతలనినమ్మి పలువురు వానినే పూజించుచున్నారు 29. కొందటు చేన 

తల యవతారకథల నాలకీంచుచున్నా రే. అంతంబోక యవతారములను 

గూర్చి ధ్యానము, జపము, పూజ గావించుచున్నారు 80. కొందజు 

అందజి యంతరాత్మను విశ్వమునందు వర్తించు వి విశ్వాత్మను (ద్రష్టను 

జ్ఞానాత్మను (సామీన్సి విశ్వసించుచున్నారు తి1. కొందజు నిర్మలులుగ, 
నీక్చలులుగ నున్నారు. ఎప్పుడును జంచలత్వమొందుటయేలేదు. మజియు 
ననన్యభ్రావముత్' స్వాయముగం గొందబు కేవల వస్తురూప మగు 

చున్నారు 82. ఈ సృష్టియందు నాలుగువిధముల 'దేవతలున్నవి. మొదటిది 
నానాపధ్నపతిములు. రెండవది అవతారములు. మూడవది అంతరాత్మ, 

నాలుగవది. నిర్వికారము. ఈ నాలుగింటియందుదక్క- నితరమునందు 

జనులకు ఛావన లేదు శికి_84. కొందజు సర్గము నొక్కటియేయని 

నమ్ముచున్నారు, అంతియగాక పరమెశ్వరుని సా +యని చెప్పుచున్నారు. 

పరమేశ్వరుని సాశ్నీ యనుటకు (బధానకారణమగు అష్టధాప్రకృతినిగూడం 

గు ర్తెజుంగవలయును కిక. (ప్రకృతికి సాక్షీ యగు పరమేశ్వరుండు ఆ (ప్రకృతి 
స్వభావమే ! కాని భావాతీతుండగు నా పర బవ్మామును పొవేకముతో 

నెబుంగవలయునుకి6. నిర్మలమును ధ్యానించువాండు నిర్మలుండేయగును. 

వ్రంతయేల్క ఎవం జెద్దానిని భజించునో వాం డారూపమునందే లీన 
మగును 87. నీటిని, పొలను వేజువేజు గావించునవి రాజవాంసలు: అన్తే 
సారమును అసారము నెజింగినవారలు మహానుభావులు కిరి, ఏర్! 

చంచలమును (మాయను ధ్యానించువాండు స్వాభాపకముగనే నాశన 

మగును, నిశ్చలమును ((బహ్ముమును భజియించువాండు నిశ్చలుండుగనే 
యుండును కి9. (ప్రకృతి ననుసరించి వర్తింపవలయును, కాని అంత!కర 



సూం'సారి కోచి జీళను. 
ak WAY Shi 1 గగ LC 14 1 Wa Wik 11/41 tt, ఇ Hr Yen “a శీ ఓ ఆ? 

ఇమునందు ఇాళ్వతమును గుర్తై టుంగవలయును. మజియు సత్త్వ్వస్వరూ 
పులె సాధారణజనులనలెం (బవర్తింసవలయును 40. 

wr MRM: | 

మూడవ సమాసము __ సాంసారికోపదేశము. 

మనువ్వ్యశరీరము బహుజన్నము లె త్తిననిగదట లభించును గావున 
దీనిని బడసినంనులకో నీతిని, న్యాయమును ఏశునగ' సత్యముగం (బ్రవ_ర్తింప 

నలయును 1, (ప్రపంచమును. (సాంసారిక 'శార్యములను) నియమపూర్వక 
ముగ నిర్వహింపనలయును. నీనినలన ఇవాపరములు రెంటియందును 
సౌఖ్యము గలుగును 8. నూనవ్రుని ఆయున్సనను నియతి నూజువత్పర 

ములు. అందు 'బాల్యొవ్య అజ్ఞానముశనోడను, యాననావస్థ సంపూర్ణ 
పమయసుఖములణనోనను గడచిపోవుచున్నది కి. వృస్థానస్థయందు నానా 
నోగములను, కోరభోగములను ననుభసంపవలసి యుండును. ఉత భగ 

నంతునిభజన 'మెస్పుడు గాసంపనగును ? 4. రాజరీయములు, జె ఏకో 

“ద్వేస్సములు నగ చింతలయందో, అన్ననృన్ర శరీరరతీణములయందో 

అ్తమయు నింప నిగరములు నగు నిర్బంభములయందో దగులొ-నియున్న_ 

సమ'నుమునం దాకోస్నికోముగా మృశ్ఫు'నే తేంచును 5, జనులు మరణించు 

చుందురు, బది (ప్రత్య మమీగ దొ! పలువురు 'చేరొందినవారలు గతించిరి. ఐది 

మునమకింగిన యంశము. నీ నిదియంతయుంగాంచి నిశ్చాయముగ నేమి గా 

సంవగలిగితివి? 6. ఇంటియందుం జిచ్చు దగుల్కొ-నియున్న ది, గృహయజ 

నూని సావకాశముగ నిధురబోవుచున్నా(శు. ఇట్టి యాత్మవాంతకు 

'నివండేని మంచివాండని యనునా ? 7, పుణ్యమార్గమంతేయు వ్యర్థ మైనది. 

సాసనంగవహానము మితీమిటినది. యనుయాతన మిగుల దుస్పహామైనది ర, 

శాసన. నిష నిట్లు వర్తింపదగదు. మిగుల గనిపట్ట నడున వల 

యును, సహొపరములను రెంటిని సాధింపవలయును 9). అలసత (సోమారి 

శనముు యొస్యం ఫలము ప్రత్యశముగం గనిపించుచున్నది, అవలింతతో 
నిదురనచ్చుచున్నట. సోమరిపోతులా నిదురనే సుఖమనితలంచి యువ్విళు 
లూరుచునిబ్నరు 10. ఉద్యోగము. గాఏంచుటవలన గష్ట్రము కలుగును. 
EMS ముందుసాఖ్య ము ల- ౦చును, యత్నము గానించుటచే దినుట్క 
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(తావుట మున్నగు సక లసౌఖ్యములు సమకూరును, అలసతవలన ఉదా 

నీనత్వము, దర్శిదము కలుగును. (ప్రయత్నము నిష్ఫలమగును. డార్భాగ 

మావరించుకొనును 11_12. కావున సోమరితనము లేకుండుటవలననే 

వై భవములు లభించుచున్నపి, అంతియగాక ఇపహాలోక పరలోకములలోం 

గూడ మనుజులకు సమాధానము కలుగును 1కి, 

ఇపుడు చేయదగిన (ప్రయత్న మేదియో డెలుపుదును, సావధాను 

లరై_ వినుండు 14. ఉషఃాలమున లేచి కొన్ని యు త్రమవచనములను 

వల్లీంపవలయును. యయణభాశ క్రిగం బరమాత్ముని స్మరింపవలయును 15. 

అనంతరము దా నేకాంత ప్రదేశమునకు మలవిసర్హనమున కేగవలయును, 
మజీయు నిర్శలమగు జలముతో శౌచాచమనములను జేయవలయును 16, 
ముఖమార్జనమున్సు (బాత కాలస్నానమును సంధ్యాతర్చణ "దేవతార్చన 
ములను నొనరించి అనగ్నిపూజనము, ఉపాసనము సాంగోపాంగముగా 

నొనర్పవలయును 17. పిదప గొంచెము జలను[దావి గృహకార్యములు 

నిర్భ_ర్తింపవలయును. మధురభాషణములతో నెల్లరను దన కిష్ణులుగాం జేసి 
కొనవలయును 18, తన వ్యాపారములలో జాగ్రత్త గల్లియుండవలయును, 

దుశ్చిత్తుండుగనున్న చో దుష్టులు మోసగింతురు 19, దుళ్చ్చి త్తతవలనను 
సోమరితనమువలనను మనుజుడు _పొరంబడుననియు మోసగింపంబడు 

ననియు, మరచిపోవుననియ్యు పి*తమును విడుచుననియు, జ్ఞాపకమువచ్చి 

నపుడు తేడబడుననియు మన మెణింగియెయున్నా రము ల. కావున 

మనస్సును సావధానముగను, ఏకా(గతేగను నుంచవలయును, అట్లు 

సావధానముగ నేక్మాగతగ నుంచినపుడె తినుట్క (త్రాగుట మంచిదిగ 
న్ఫురించును 21. _భోజనానంతర మేదేని కొంచెము -చదువవలయును. 

చర్చింపవలయును. చేదా యేకాంతముననుండి నానావిధ్యగ్ర ౦థములను 

మననము గావింపవలయును 22, ఇటుల నొనరించుటవలననే మానవుడు 

నేర్చరియగును, ఇటులంజేయకున్న మూర్జుశుగ మారును. ఇట్టి మూూర్జు 
లున్నంతలోం దిని దీనరూపులై వ్యర్థముగా సంచరించుచు. (బొద్దు 
గడుపుదురు 2కి. భాగ్య వంతుని లక్షణములను నిక నాలకింపుండు. భాగ్య 

యుతులు దమ జీవితమున నొక మూమేని నిరర్ధకముగా6 గడుపరు, తన 

సంసారోవ్యాపారములను మిగుల నేరుపుగ నెరవేర్చుచుందురు 24. భాగ్య 
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యుతుండు మొదట కొంత సంపాదించి నిలునంజేసికొని యవసరమువెంట 

నుకుయోాగించుకొొనును. దిగబడినజనుల నుద్ధరించును. తనబేహూము నేజేని 

సళ్కా-ర్యములయందు మగ్నమొనర్పును 25. కొంత ధర్మచర్చ, పురా 

వాతము హారికథ్క అధ్యాత్మనిరాపణము మున్నగు సత్కా-ర్యములు 

భాగ్భయుతుం డొనరించుచుండును. అంతియగాక (పపంచపరమార్థ 
ములను రెంటి నొకతుణముగూడ వ్యర్థముగం బోనీయండు 26. అన్ని 

విధముల నీ(ప్రకారముగనున్న సావధానికి దుఃఖ మెట్లు కలుగగలదు ? 

అ -నియభిమానము వివేకములనలన నశించును 27. ఉన్నదంతయు నీశ్వ 

రునిజే యని తెలిసికొని వర్తింపనగును. ఈ విధముగ మెలంగుటవలన 
ఉఊజ్వేగము సమూలముగా నాశనమగును 28. (ప్రపంచమునందు 

డోనమెట్లవస రవూ యటులె పరమార్థమునందుం బంచీకరణము గావల 

యును. ద్నితరువాత మహావాక్యముల వివరణ మొనరించుటవలన 

వరావము గలుగును 29. కర్మము, ఉపాసనము, జ్ఞానమువలన సమా 

ఇ "నము కలుగును, కావున బర మార్థనాధనములను శ్రవణము గావింప 

వలయును కి0. 

నాలుగవ సమాసము -- సద్విచారము. 

(బవ్మాము నిరాకారము. అది యాకాశమువలె నున్నది. దాని 

యెందు వికారము లేదు. అది నిర్వికారము 1. (బహ్మాము నిశ్చలము. 
అంతరాత్మ చంచలమైనది, (దష్ట్రయనియు సాశీయనియు నంతరాత్మనే 

చాప్పుదురు 2. అంతరాత్మ నీశ్వరుండని చెప్పవలయును, దాని స్వభావము 
చంచలము. అది సమ స్పజీన్రులలో నుండి పరిపాలించుచున్నది కి. అది 
తేని పదార్థము జడము, "దేహము వ్యర్థమైనది. అంతరాత్మవలననే పర 
మార్గము మొదలగునవి తెలియుచున్నవి 4. కర్శమార్ల్షము ఉపాసన 
మూర్తీము, ్ఞానమార్గము, సిద్ధాంతమార్లము, (పవృ త్తి త్రీమార్గము, నివృత్తి 

మూర్ల ముల నీశ్వరుండె నడుపుచున్నాయు, చంచలము (అంతరాత్మ 

టేనిది నిశ్చలము ((టచ్రహ్మాము 'తెలియంబడదు. చంచలము స్థిరముగా 

నుండదు. ఇట్టి విచారమ్లుల నెన్నింటినో బాగుగా గమనించి చూడవల 
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యును 5 _ 6. చంచలము (అంతరాత్మ) నిశ్చలము (ప పర బహ్మాముుల సంధి 

(మాయలో బుద్ధి తి తిరుగుడువడును, కర్ళమార్లము మొదలగునవి యా 

సంధికి (మాయకుందరువాత (పకటనమైనవి 7. వాని కన్నింటికిని మూల 

మిశ్వరుండు (అంతరాత్మ కాని యీశ్వరునకు మూలము లేదు. పర 

(బహ్మము నిశ్చలమును నిర్వికారమును నై యున్నది 8, నిర్వికారము 

వికారము నొక్క-టియేయని చెప్పూవా'డు మూర్తుండు. అట్టి మూర్దుని 

వలన జూచుచుండంగనే విచారము నష్టమగును 9. సమస్త పరవ మార్థము 

లకును మూలము సంచీకరణమును మహానాక్యనిచారణమునునై యున్నీది. 
దానినే మాటిమాటికి మననము గావింపవలెను 10. సూల చేసాము 

మొదటిది. మూలమాయాదేహా సెనిమిదవది. ఈ మెనిమిది చేవాము 
లును నిరసనమె పోయినవిమ్మట వికార మింక నెచ్చట నుండణగలదు? 11, 

వా _స్టవమునకు ఈ వికారవంతమగు మాయ గారడివిద్భ వలె సత్యమువల 

గాన్సించును, దీనియథారమొకానొకండు మ్యూతమె తెలిసికొనును, ఒకండు 

సత్యమని విశ్వసించును 2, నిర్వికారము ఉత్పత్తి, స్థితి సంహారముల 
కం'కు భిన్నముగానున్నది, దీనినెణుంగుటే సారాసారపోవీకము చేర్కొన 
బడెను 18. సారాసారములు "రెండును నొకటి గావింపంబడినపుడు వివేక 

మిత నచట నెక్కడనుండును? తెలిసికొనజాలనివారలు (బుద్ధిహీనులు) 
పరీశీంచుట యెొజుంగరు 14. _ అన్నింటియందు నేది వ్యాపించియున్న దో 

దాని నంతరాత్మయందురు. అంతరాత్మ నానావిధ వికారములతో వికృతి 
యెయున్నది. కావున నది నిర్వికారము కాంజూలదు 15. వది స్పష్టము 
గనేయున్నది, తన యనుభవముతో నీయంశము గమనింపవలయును. 
ఏదియుండునో యీదిపోవునో యావిషయము అవివేకియగు పురునునకు 
'దెలియంబడదు 16. అఖండరీతితో ఉత్పన్నము నాశనమునగు నా వస్తువు 
నందజును జూచుచునేయున్నారు 17. ఒకం దేడ్చుచున్నాండు. ఒకండు 
తికమక పడుచున్నాండు, ఒకండు రెండనవాని భారమును దనపయి నిడు 
కొనుచున్నాండు, ఒకండు కజినుకాలములోని అన్నాతురునివలె రెండవ 
వానిపై విజుచుకొని పడుచున్నాండు 18. న్యాయములేదు. నీతిలేదు. 
ఈ విధముగ జనులు వర్తించుచున్నారు. వివేకహీనుల నెల్లరును 
డ్ _్హము లనుచున్నారు 19, ఒకవై పు ఇాళ్ళను విడిచి బంగారమును 
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ఢ్రై_కొనుచున్నారు. మట్టినినిడిచి అన్నము తినుచున్నారు. శెండనవై పు 

మరార్భ తశ నెల్లరను ఉత్తములసి ఇెప్పూచున్నారు 20, కాన దీనిని 
బారీింపనలయును. ఈ విచారము సత్యమా ర్లానుసారముగా నొనర్చ 

వలయును. వివేకలాభము నసజుంగవనలయును 21. వజమును జాతిని 
సమానముగా 'సెంచినపుడు పరీ యెొక్క-డనున్నది? కావున 'నేర్చ్పరులగు 
వారలు సరీకు గానింపవలయును 292, పరీతులేనితావ్రన (శ్రమ గలుగును, 

భాన్యమంతయు నిరువది'రెండు "శీరులీయని శఠించుట బండతనమగును వికి. 
గావ్యామెద్దియా దానినే గ్రహింపవలయును, అగాహ్యమును న విడిచి 
'నేయనలయును. ఉచ్చ నీచములను గురుఖెజుంగుటకు జ్ఞానమని'వేరు 24, 
జనులు (నరబేహమను మూలధనమును దీసికొని సంసోర మను (ప్రపంచ 

మను ఏధిలోనికి వచ్చుచున్నారు. వారిలో? గొందటు (తను మూలధన 
మును సదుపయోగ మొనరించి లాభమునొంది |శ్రీమంతులగుచున్నారు. 
కొందజు మోసగించి: (దురుపయోగ మొనరించి తమ మూలధననును 

కరాడం గోలుపోనుచున్నారు 25. కాని జ్ఞానులగునార లట్టు వేయం 
గూడదు. (వారలు నరబేహరూసమగు తమమూలభనమును వ్యర్థముగాం 

బోగ సకొనరాదు), సారమును వెదక కొని అసారమును నమనమును 

వతె విడీచి చేయవలెను 26, ఆ నమనమును సే పంచుట కుక [యొక్క సభా 

నము, పస్మిత్రుండగు (నొహ్మ్నాణుం. డెన్నంటి కొవమనము నాళింసండు 27. 

సం-చచితానుసారముగ ఫలము లభించును, అభ్య్యానానుగుః శముగం టి (్టునడీన 

'డన్నంటికీన వదలిపోదు విరి, ఒకు దిన్వపదార్థములను భుబించుచున్నా డు. 

ఒకడు అభుద్ధము న టినీయుచున్నాండు. “కొని తను పెద్దలగొప్పతనమును 

జెలుపుటలో నందటణు "సమముగాం బాతొనుచుందురు 29. సివేశములేని 

నగననమంతయు వ్యర్థము. (శనణ వననముల 'నిబ్బరును మాటినూటికిం 

గానింసనలయును 80, 
అకలి నాను ల గు ft 

ఐదవ సమాసము ... రాజనై తికయుక్తులు. 

చేసినగర్శము'న మటిలం జేయవనలయును. భ్యానమునందు రిం 

చినదానినే భారణము గాసింపవలయును. వివరణము గానించిన నిరూవణ 

నును మిల వివరణము గావింపవలయును 1, ఈ వివయమె నాచే 
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జరుపండినది, చెప్పినదానినే మజులః జెప్పవలసి వచ్చినది, చెడిపోయిన 

సమాధానమును జక్కొ-(గ స్థాపించుట యిట్లొనరించితిని 2, జనసొమా 

న్యమునం దనన్యత గలిగియుందుటయు అన్యులగువారలకుంహాడ సీవిష, 

యమున భక్తీ కలుగణశేయుటయు ఉపాయముయొక్క- ముఖ్యాఖభి 

(పాయము శీ. హరికథ, అభ్యాత్మనిరూపషణము ముఖ్యము. "రాజనీతి 

విషయము రెండవది. అన్ని విషయములందును మెలకువ గలిగియుండుట 

మూడవది 4. విడువక పట్టుదలతో గార్యము లొనరించుట నాల్లన 

కర్తవ్యము. బహావిధములగు నాశ్నేపములను దూర పజుపవలయును, 

(పరులొనరించిన) చిన్నవి "పెద్దవి యగు నపరాధములగూడ తుమింప 

వలయును క్. రాజనీతివిదుండు రెండవవాని వృదయములోని విషయము 

నెజబుంగవలయును, ఎల్లప్పుడు నుదానీను౯డై యుండవలెను. సీతిన్యాయ 

ములపట్ల నంతరువు పడనీయరాదు 6. చతురత్యములో జనులహృదయ 

ములను దనవై పున కాకర్షి ంచుకొొనవలయును. ఒకొ్కొక్క-ని గలసికొని 

యెల్లరకు బోధింపవలయుగు, అంతియగాక యధథాశ_క్తీం (బపంచమును 

గూడ సంబాళింపవలయును 7. (ప్రపంచ సందర్భముల నెజింగి మిగుల 

భి ర్యముతో నుండవలయును. ఎవ్వనితోడనై_ న మిక్కు-టముగ సంబంధ 

ముంచుకొనరాదు 68. (ప్రయత్నమును విరివిగ నొనర్పవలయును, కాని 

' పయత్నోపాధిలోం దగుల్కొనరాదు. నీచతను మూర్ధతను దొలుత 

నుండియు దనతలపై నుంచుకొనవలయును 9. ఇతరుల దోవములను 

దా౭చవలయును, _ ఎవరి దుర్గుణములనేని 'నిరంతరముగ _ వినరింహజనదు. 

దుర్దనులను దన పిడికిటిలోనికి 'బెచ్చుకొని వారలకు మేలొనరించి విడిచి 

వేయవలయును 10. వవిషయములోనై నను మొండిప్టుదల తగదు, 

స*న విధములగు  నుపాయములను శోధించి చెలికి దీయవలయును. 

వకార్య మేని కాకున్న చో దీర్భ యత్న మొనరించి దానిని నెరవేర్చ 

వలయును 11. జనసముదాయమును జీలిపోవనీయంగూడదు. ఏవేని 

సంకటములు కలిగినచో నేర్పుగా వానిని సవరింపనలెను. ఎవరితోడనేని 
మిగుల వాదోపవాదము లొనరింపరాదు 12. ఇతరుల కోర్కు-ల నెజింగి 

బవాుజనాభి[ప్రాయమును 'బొటింపనగును.ఒక'వేళ బవాుజనాభ్మిపాయమును 

బాటింపరాని పరిస్థితు లేర్పడినవో ఆ కావున నుండనేకూడదు 18, ఇతరుల 



“రాజ ైతికయు క్తులు. 423 

కెఖుము నెజింగి తొలంగింప యత్ని ంపవలయును. అ'క్లే జనసముదాయపు 

' మంచితనము, చెడ్డతనముగూడ సహించుటకు సిదముగా నుండవలయును14, 

గ రన్ళామయములు, పద్యమయములు నగు విషయముల నెన్ని యేని జ్ఞాపక 
ముూంచుకొొనవలయును. ఆలోచనమును విడువంజనదు. సర్వావస్థలందును 

నిరంతరమును బరోపకారమునం దత్సరత గలిగియుండవలయును, తన 
స్యాదయమున శాంతిని నెలకొల్పి ఇతరులయందు శాంతమును స్థావింప 
వలయును. తాను 'ముండిపట్టునిడిచి యితేరుల మొండిపట్టు వదలింప 

వలయును, అంతియగాక తొలుత దాను స్టాయముగం గార్యమునొనరించి 

అంవుతరులచే నట్టి కార్యములను జేయింపవలయును 15-16. ఒకవేళ 

నెవరిపట్లునేని అపాయము (విఘ్నము) చేయవలసియున్న వో నావిషయము 

తొెలుతనే తెలుపగూడదు. ఇంకను 'వేజువేజుగ వానికి విఘ్నూనుభవ 

రముంను గలుగంేయవలయును 17. బహుజనాభ్మిపాయమును, సహింప 

కన్న_-చో బహుజనము తనతోం గలియదు. కాని బహుజనుల భావము 
అను సహించుటవలనంగూడం దన మహా _్లముండదుో 18. రాజనై తిక 

ఆము కుల విశేషించి యొనరింపవలయును. అన్నింటిని రహస్యముగా నుంచ 
వలయును, ఇతరులకు గష్టము గలిగింపవలయునను తలంపు హృదయ 

నో నం దుంచరాదు 119. జనులను బరీమీంచి (స్వభావములన్సు గనుంగొన 
వలయును, రాజనై తికయు కృులతో వారల యభిమానమును తొలంగింప 
రవలయును, అరు యేచేని సూ(తాంతరముతో వారలను మజులం గలుపు 

కొనవలయును 20, నిలుకడలేని మనుజుని దూరముగా నుంచవలయును. 

దూష్టవృ క్తి గలవారిలో మాటలాడరాదు. ఒకవేళ సంబంధము తటస్థించినవో 
రెవక్సించుకొొని తొలంగిపోవలయును 21. ఈవిధముగ రాజనై తిక యుక్ణులను 

ఉఊప్పంబూనినచో నెన్ని యెని కలవు. స్థిరచ త్తముగలిగియున్న-చో రాజనై తిక 
ఇయు కులు చక్క-ఒంగ విశేదమగును 22, భయపడువానికి ఛైర్భము కలిగింప 

వవలయును, తేలయె త్రేడివానిని హుంకరింపవలయును. ఇట్టి రాజనై_తిక 

ఈ బహుజనాభ్లి పాయమును  సపీంచుటవలనం బలువురు తనతో గలియుట 
నుత్యమే! నహనశీలమ నెక్కువ గాం జూపించుటవలనంగూడ నొకొక్కాపుడు తన 

ఇహ త్త కము త్గెనీమొయను భయము గలుగును, కావున సందర్భమునుగని షెట్టి రాజనీతి 

ఛఇానండు వ _ర్లింషవలయును, 
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యు క్రులెన్ని యో గలవు. వాని నన్నింటి నిచట వివరింపంజూలను 2కి, 

రాజనై తికవిదుడు శోధించినవో. బట్టువడండు. తన కీ ర్థి నలుదెసల నావ 

రింప "నంగీక రించును. సంపత్తివై భ నములు వానికడకుC దమంతన వచ్చును, 

కాని వాని నాతండు గ కొనండు 24. ఒకనికి సహాయము గావించుటయు 

నాకానోొకనికి సహాయము గాసింప నిచ్చగింపకుండుటయుం జాతుర్ణ 

లక్షణముగాదు. (ఆందజిపట్లను మనస్సుంచవలయున్సు 25, న్యాయమగు 

మాట లంగీకరింపక హితమగు  చయదూచనలకు  పృొాదయమునందు. 

వొసంగకయుండు మానవుని బరిత్వజించుటతప్ప గత్యంతరము లేదు 26, 

(శోతలహృదయము ననుసరించి యూ యంశము జెప్పితిసి, న్య్యూనాథిక్య 

ములకు శుమింపంగోరెదను 27, 

* 

ఆజవ సమాసము _ మహంతు (సాధు లక్షణము. 

శుద్ధముగను సుందరముగను జదువవలయును, (వాసి శుద్ధముగ 

సంస్క-రింపవలయును. అనంతరము శుద్ధముగా జదువవలయును, చదివినది 

మజువంగూడదు 1. చెడిపోయిన వర్షములను సవరింపవలయును. విషయ 

ములను దృఢపూ రకముగా హృదయమునం దుంచుకొని కథలను సరస 

ముగా వర్ణి ౦పవలయును 2. ఎజిం/గినయంశ మితరులకుం. 'బెలుపంబనిలేదు, 

చెప్పదగినమూటను కొద్దిలో జెప్పవలయును, కొద్దిలో జెపుమాటలు 

(శ్రోతలకు నిశ్చయాత్మికములు "కాజూలనవు. తెలిసీకొననియెడల (శ్రోతల 

నుండి యేమాటయు వెలువడదు కి. సాధుపషురువుండు హరికథ, అధ్యాత్మ 

నిరాపణము, నిశ్చయాత్మికములగు రాజ నై తికయుక్తులు వ్యావహారిక 

జానము మున్నగు నంశేము నెణింగీియుండవలయును 4. సాధుపురువుండు 

అడుగుటయు. జెప్పూాటయు నెణింగియుండవలయును. బహూువిధముల అర్థ 

సమన్వయముతో నితరులకుం జెప్పగోల్లి యుండవలయును, ఇంతియగాల్ 
అందజను సమాధానపజుప _ నేర్పియుండవలయును 5, తాను జూడ 

నెబుంగందలం-చినయంశమును తొలుత నెజింగియుండవలయును. సావధాన 

ముగ బూర్వ్యపతుము గావింఫంబడని తెణంగున విషయమును దర్కి-ంపంగలిగి 

యుండవలయును, ఎజుక'నెజింగి యథాయోగ్యముగ నేర్చు గలిగియుండ 
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వలయును 6. ఈ నిధముగా సర్వము సెటింగననాండు బుద్ధిమంతుండగు 

చుహాంతు (సాధున్రు. బ్రందులకో న్యతి'గేకులగు మాననులు సాభారణులు 7. 

సాసుష్రురువునకుం దాభజ్ఞునము, 'తానమానములు, (ప్రబంధము, కోవిత(ము, 
జో 5 sy y's 00 సుంభావితక్లొకములు మున్నగు సభాఎ నుర్యములగు ననేకాంశములు 

"“ఆలినియయులండును రి. అతం జేకాంతసిణారమునందు తత్పరుడై యుండును, 

బజహాునవిథధములగు గద్యపద్యమయ నిషయములను గంఠ స్థము గావించి 

యుండును. మజియు నేదేని దు గ్భేద్యములగు (గంథములందలి మార్మికార్థ 

ములను "నెదనుచుండును గ, జట్టు గొలున చాను నేర్చి ఇతరులకు నేర్పు 

చుండువాండు ముహాంగుపదు నోగ్టుండగును, ముహంతుపురుముశు తన 

పొవీకము నుపయోగించి పడిపోయిననారల నుద్గరింఛచును 10. ఆతని లేఖ 

నము, సఠనము, న్భృశ్వము, (ప్రవ ర్శనము మున్నగునవి వునోహరముగా 
నుండును. భ _గస్టానవై రాగ్యములయందు మవాంతు పూర్ణ దత్వుండుగ 

నుండును 11, (ప్రయత్న కార్య మాతని! సంతోసూవహాము. నానావిధ 
('పసంగభయులయం  దాతండు పాల్గొనును సావాసముతో ముందంజ 
చేయును. వెను కడు గన్ను చరుశు 198, మవాంతు నంకోటము 

లొదవినపుడు తేస్సించుకొనగల్లును. ఆపొధియందుం గలియుట నెణుం 
ఘను. _ కంతింనుగాగి యుఫాది_ గంటిగుంటకో యుండుటంహాడ నెటింగి 

యుండును 18. ఆతం డంతటను న_గ్టింయుచుండునుగాని వెదకిమూచిన-చో 

సచటను లభింపయయు, అంగిరాళ్మనలె నాతం డన్నికడల నుండియు గ్గు_స్తముగ 

మయమలంగును 14. అంతరాత్మ లేని (పొణియే చేదు. కాని భూచినవో నా 

యంతరాత్మ గోచరింపదు. గోచరింపకుండియుం (బాణిమా(తుల వ్యాపార 

ములను అంతరాత్మ నశుపుదున్నది 15. ఇట్ట మహంతుగాడ నానా 

గుథ యను శ్న ములణో జనసముదా(యమును జతేరుల నొనరించుచుండును, 

"పెద్దవారింయందును. చిన్నవారలయందును మహొంతు బహ్బువిధములగు 

బిజ్య్యావ్రదారము గొనరించును 16. స్వప్రయత్నమునలన దముయైైన 
వమరానస్తుండు సభా; ముగనే (పయత్న లీలుండుగా నుండును, వ్రదియ్ 

సశ్వేమగా మహంనులతీణము 17. మహంతు న్యాయమును కీథిని 

రయ్.౧:సం గెట్లియుండంను, అశిండన్యాయము నన్నండును 'జేయండు. ఇతరు 

లనీ. జీయింసండు, గంనసరిస్థితుటలో నుసాయము  'నిటీంగింయుంథును, 
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పూర(ో్టక్షమగు నిట్టి భారణాశ క్తిగల పురువుండె సర్వజనుల కాధారుండై 
యుండును, ఇట్టి మహంతుల గుణగణము అనుసరణీయమని (కోతలకు 

రామదాసస్వామి చెప్పూచున్నా(డు 1819, 

ఏడవ సమాసము - మాయారూపియగు చంచల నది, 

చంచలము (మాయ గుష్తమగు గంగానది. దీని వివరణమువలన 
లోకము పావనమగును. ఈయంశేమును (శోతలాల* ! మరలు (ప్రత 
శముగాః (బతీతి గావించుకొనుండు, ఇందు మిథ్యయావంతయేని లేదు 1. 
బ్రది యచలమునుండి (నది పర్గతమునుండి కలిగినట్లు మాయ యచల పర 

(బవ్మామునుండ్సి నిర్మాణమగుచున్నది. మరియు నది వేగముగా దిగువ 
వె పునకు. ([బవహేంచుచున్నది,. ఇది యఖండముగా. (బవహించుచున్న ను 

దీని నెవరును జూడయజాలకున్నారు 2. దీనిలో నందందు వంపులు, 

వంకరలు సుడిగుండములు, నురువు తేప్పలు, తరంగములు, ఉబ్బలలు, 

అలలు, బురద, అగాధమగు లోతు మున్నగునవి కలవు కి. ఈ నదియందు 

గుప్తజలము |(ప్రవహించుచున్నది, భారయున్నది. ప్రతాపము ధ్వని 
యున్నది. చంచలముగ జల మెగురుచు జలజలమని పరుగాత్తుచున్నది 4, 
"ఫేనము లేచుచున్నది. తుంపురులు మింటి కెగురుచున్నవి. నీరు స్వచ్భంద 

ముగా బరుగులెత్తుచున్నది, చచినుకులను, తుంపురులను, అణున్రలీను, 

రేణువులను ఎంతదనుక లెక్కి-౦పశక స్టమగును! 5, బురద నీటిలో. జె త్రయు 

జెదారము గలసి (ప్రవహించుచు వచ్చుచున్నది. ఎత్తునుండి జలము పడు 

చున్నది, గండశిలలు, చిన్న రాళ్ళు, కంకర బండలు మధ్య నాటంక 

పరచుటచే నందందు సుడిగుండము 'లేర్చడుచున్నది 6. మెత్తని పృథ్వి 
యంతయు [(బవాహపురాపిడిచేం. చెగిపోయినది, _కకోరఛాగము ల్లు 

నిలిచియున్నవి. ఈ స్థితి స్పష్టముగ నన్ని తావ్రలందును గనువించు 
చున్నది 7. కొంద “కి పవాహామునందుం గొట్టుకొనిపోవుచున్నా రు. 
కొందజు సుడిగుండములలో.ం దట్టుకొని పడియున్నా రు. కొందరు తల 

(కిలద్ కందక ములో దట్టుకొనుచున్నా రు 8. కొందజు పడుచు లేచుచు 

వెళ్ళిపోవుచున్నారు, కొందు నలిగి నలిగి చనిపోవుచున్నారు,. కొందణు 
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నీరు కడుపునిండం (గోలుటకతన ఉబ్బిపోయిరి 9. బలశాలు రిది డద్దమము 
(బ్రహ్మము) దనుకం జేరుచున్నారు. మజియు ముద్దమదర్శనముకతన 

స్వయముగా బవిత్రులై_ తీర్ణస్వరూపులగుచున్నారు 10. ఉద్దమమునందు 
(బవ్మామొదలగు దేవతల భవనములు గలను. (బహ్మాండదేవతల స్థాన 

ములు గలవు, గంగకు దిగువనుండి  యాదుకొనిపోవువారలందణు 

నా యుద్దమస్థానమునందుం గలిసికొందురు 11. ఈ జలమునకు  సమమగు 

నిర్శలపదార్థ మింక నేదియులతేదు. దీనికి సమానమగు చంచలపదార్థము 
గూడ 'వేరొకటిలేదు. దీనిని శేవలము ఆపోనారాయణి” యని చెప్పూ 

దురు 12. ఆ నది మిగుల గొప్పది. కాని గుప్తముగా నున్నది. సర్వ 
కాలము ప్రత్య కుముగ (బవహీంచుచున్నది. ఇంకను జూడుండు. ఆ నది 

స్వర్గ మృర్త్వ సాతాళలోకములయందుంగాడ వ్యాపించియున్నది. 1కి. 

[కిందను మోందను దశదిశలును ఆ నదీజల మావరించియున్నది. జ్ఞాత 
లానదిని జగదీశునకు సమానముగా నెంచుచున్నారు 14. పాతరూపము 
లుగ నున్న మనుజులందటు మాయానదీజలముతో నిండియున్నా రు, 

“కొందజు కొందణి లోనిజలము (సాధువులకునలె కారిపోవుచున్న ది. 

కొంతేటు కొందజు తమజలమును (బద్ధమనుజులవల్సె వ్భయపజచు 

చున్నారు 15. ఒకానొకని కాజలము చేదగుచున్నది. ఒకానొకనికిం 

. దీయగను, వేరొకనికి ప్రులుపుగను, ఇంకొకనికి ఉప్పగను జప్పగను బరిణ 

మించుచున్నది 16. జల మే యేపదార్థములతో గలియు నప్పు జాయా 
రూపము లొెందుచున్నది. లోతగు పృ ఏతేలమున నాజలము లోతుగం 

(బువేశించుచున్న ది 17.“అది విషములోం గలసి విషముగను అమృతములో: 

గలసి అమృతముగను సుగంధములోలలసి సుగంధముగను దుర్గ ౦ధములోం 

గలసి దుర్గంధముగను మాజుచున్నది 18, అది గుణావగుణములలోం 

గలియుచున్నది. ఇదియేల? అది 'ేనితో. గలియుచున్నదో యావస్తు 
రూపము నొందుచున్నది. జ్ఞానము లేనిదా యుడకమహీమ తెలియ 
నేరదు 19. అపరిమితమగు జలము (ప్రవహించుచున్నది, ఆ జలము నది 

నుండి [పవహించుచున్నదో బుగ్గనుండి (పవహించుచున్నదో యెటుంగ 

శక్వముగాదు. ఎందణో జనులు జలవాస మొనరించుచున్నారు. (ఆమాయ 
లోనే మునిగియున్నారు 20. ఉద్దముమున కావలియొ. “న కరగినవిమ్ముట్టు 
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వెనుకకు దిరిగిమాచినచో  నాయుదకమే సమా ప్తమగును. ఏమియు 
నుండదుశో 21. యోగీశ్వరులు వృ త్తిళూన్యులుగనుందురు. ఈవిషయ 
మునుగూర్చి సాధకులు విచారింపవలయును. మాటిమాటి కంతదనుక( 

జెప్పుదునని రామదాసు నుడువ్రఛున్నాడు 22, 

ఎనిమిదవ సమానము _ అంత రాత్మ నిరూపణము, 

(ప్ర ప్రథమమున సకలక_ర్తయగు నీశ్వరునకు నమస్క-రిం"చెదను. ఆతండు 
"దేవత లందజకును స్వామి. ఓసోదరా ! యెవనై నను సరియే. ఈశ్వర భజ 

నమునందు? (బవృత్తులు కావలయును 1, 'ఈశ్వరుండె లేకున్నచో నే పనియు 
జరుగజూలదు. ఆతండు లేనిది ఆకుగూడం గదలనేరదు. (తిలోకవ్యాపార 
మాతనివలననే నడచుచున్నది 2. క్రర్తయగు నా భగవానుం డందటుకు 

నంతరాత్ముండు. "దేవదానవ మానవజాతులకును నాలుగుగనులకు నాలుగు 

వాణులకును నాతంే (ప్రవర్త రకుండు తి, అన్ని సుటములలో భిన్న రూపుడై 

యాతండొక్క-ండే వ్యవహరించుచున్నా.డు, సమ _స్పసృష్టినిగూర్చిన యా 

విషయ మెంతదనుకం 'బెలుపగలను? 4. ఈ విధముగ గుప్తముగ నున్న 

వానినే యాశ్వరుండని =చెప్పవలయును, అందణును ఆతనిమూలముననే 
గొప్పగొప్ప మైశ్వర్యముల ననుభవించుచున్నారు 5. ఆ యీశ్వరుని గాం 

చువారలు విశ్వంభ రులె యగుదురు. అట్టవారలముందు సమాధిని సహాజ 

స్థితిని నెవడు ప్రశ్నీంచును ? 6, (గ్రిలోకవివరణము నొనరించిన పిదపం 
ముఖ్య మగుమర్శము సిద్ధించును, ఆ పరమనిధానము సీదించినపిదప జేయ 

వలసినపర్మిశమ 'యేదియులేదు 7, వా_స్తవములో నెవం డంతరాత్మను 
వివరణము గావించి చూడలలండు ? ఎవనినేని చూడుము. కొద్దిగనో 
గొప్పగనో తెలిసికొని తన సమాధానముతోం దానే తృ _ప్తిపడును రి, 

ఈ మాయారూపమగు నదియందు ఉద్రమము వై పున కీదుకొనిపోయి మాయయొక్క_ 
ఓ. 

ఉఊద్దమమగు పర్బబహ్మ న్వరాపమునొంది 'వనుకకు మఆలిచూచినచో ఇంతకుమున్ను 

ఈది దాటిన నది లేనేలేదని విదికమగును. అప్పట్టున మాయ మిథ్యయని వారలకు టెలి 

యును. ఆనంకరము నది యనునది లేనేలేదని ఎజుకవడును, (అనంగా భాధళు వృత్తి 
వాలీ , 

"లె . శూన్యు లై పోవుదురని భావమా) 



అంక రాత్మనిపాచణితు. 49 - 

ఫీ సోడ'ం ౪! ఈ మాచినదానినే మరలమరలం జూడవలయును. వివరణము 

గాసింపంజబడినదానినే పలువూరు చదువవలయును 9. అంతరాత్మ ఎంత 
“పెద్దది? ఎట్టిది? దానిని విణాఠరించువాని స్థితి యొట్లుండును ? మున్నగు 

నానే విషయములలో పాటుబడి వినినవానీకిం గనినవానికి వివేకము గోచ 
రించును 10. ఎన్నియేని వినియ్కు నెన్నియేని యాలించియు గడించిన 
మవేశను అంతరాత్మ చటుంగుటకుం జాలదు. తుద చేహాధారియగు 

అనవ్ఫుండు (ఆ సర్వవ్యాపియగు నంతరాత్మను ఏమియెజుంగలలండు? 11. . 

ఆ పూర్ద మును (అంతరాత్మను ఈ పూర్ణుడు (జీవుడు ఏల తెలిసికొన 
జూ "లండో తెలియునా? ఏలయన, ఇతండు (జీవుడు అంతరాత్మ నఖండరీతిగ 

గువరణమొనర్పండు. ఒకవేళ నఖండరీతిగ వివరణమును గావించినవో 

నద్బూడితం డద్దానినుండి వేటు మిగులండు, (ఈతండుకూడ నదియేయై 

వోవును 12, విభ కుడై యుండనివాండే (అనన్యు(డై యుండువాణా 
ఇన క్ళం డనందగియుండును.. అట్టుగాని-వో వ్యర్థప పటాటోసమును గావించి 

వాటుప ఆయుటమే యగును 1కి, సాధార ముగ మనుజులు వ'చేనిగ్భవామును' 
చృస్థ్రీతయందుంచుకొని నడచివత్తురు. కాని యా గృవహాయజమానిని 
“జెలిసికొనం దలంపశు, బాటసారులు రాజ్లమునుండి [ప్రయాణము 

సరీయు-దయుందురు. ఆ రాజ్యమునేలు రాజెన్వరో (గ్రహింపరు 14. అళ్లు 

జేవామయు నాధారముగం జేసికొని మనుజులు విషయసుఖములను అనుభొ 

సుంచుయున్నారు,. అంతియగాక 'ేహసంయోగమున సౌఖ్యములనొందు 
'చున్న్న్నురు. కాని చేవామును ధారణచేయుచున్న అంతరాత్మను మజచి 

యునాస్నరు. ఇది మిగుల నాశ్చర్యకరమగు నంశము 15. జనులీవిధముగాం 
(బత్వతెముగ నవివేకులయ్యు మేము వివేకలమని చెప్పుచున్నారు. 
శచీ యన్నలారా! విరా యోగ్య తానుసారముగ వ_ర్తింపుడు' 16. అజ్ఞును 

"తిజీని మనస్సునందు నిలుపుట యెొజుంగరు. కాననే జ్ఞానులయొక్క- 

దనమునొనరము కలుగుచున్నది, కాని జ్ఞానులే మూర్గ్లులె యున్నారు 
గదా 1 17. తాను ప్రాతిపెట్టిన ధనమును మజుచి యిటునటు వేసారి 
తిరుగగువానివాలె నజ్ఞానియగు జీవుడుసై తము ఈశ్వరుని: దనయొద్దనుంచు 
కీినియయు నన్ని కడల వెదకుచుం దిరుగుచున్నాండు 15. ఈ యంతరాత్శను 

ఛ్యానింపణగలవా. డీస సృష్టియం 'దెనండున్నాఃడు? వృత్తి యేకజే యముగా 

గళం! "ఈఓ rf ఉన ఆ pu ఓ కోక! 



ట్ 4a 
ల పరాత్సరు: జెట్టివాండను నంశము నంతఃకరణమునందు గు ర్పెటుంగ 

వలయును శ్ర, (బ్రాహ్మణుంశు స్నానసంధ్య లొనరించి చేనతార్చనము 
గు *తంభించును. అళ్లు విధిపూర్వక ముగం (బతిమాపూజనము జేయును 

అనేక జేవతామూ రులను జనులు _వేమపూర్వకముగాః బూజించు 
చున్నారు. కాని యా వ్మిగహూము లెవనివి? ఆ పరమాత్మ యొట్టివాండు? 
ఉఆఅనుదానినిగూడ గుజుతింపవలయును గదా! 5. గురుతెటింగి భజింస 

వలయును. అధికారిని గుజుతెజింగి వందనము జేయునట్టు పరమాత్ము. 

తకగస పరమేశ్వరుని జక్క గుశ్పైజింగి నమస్క-రింపవలయును, అప్పుడే 
యువా భవసాగరమునకుం  దీరము లభించును 68. అవతారపురువులు 
ను౭భామమున కేగుచున్నారు. కాని వారిమార్తుల కొనరించు పూజ 

యయుంతయు నంతరాత్మ కె చెందును 9. ఐనను ఆ యవతార పఫురువులు 

“పహాడ నిజరూపముతో నుందురు. ఆ నిజరూపము జగజ్ఞ్యోతియే. 
ఇదియే స్వళత్త్వ్వగుణము. దీనినే చేతనాశక్సి యనియెదరు 10. 
ఆశకి యుదరమునందు. గోటులకొలందిగ చేవతలుందురు. ఈ యనుభవ 

కుహషయములను (బత్యయముచే నెఖుంగవలయును 11, చేహరూపకమగు 

నగరతమునందు నివసించియుండు ఈశ్వరుని బురువుండని చెప్పుదురు 

సంపూర్ష జగత్తునందు వ్యాపించియుండువానిని జగదీశుం డందురు 12. 

సంపూర్ణ ప్రపంచములోని శరీరముల నన్నింటిని చేతనమె నడుపుచున్న ది. 
ఆ చేతనమునే అంతఃకరణ విష్ణువని యెజుంగవలయును 1కి, ఆ విష్ణువు 
సంపూర్ణ జగత్తుయొక్క- అంతః కరణమునం దున్నా(డు, మజీయు మున 

ఆమంతఃకరణమునందుంసాడ నాతంే యున్నాడు. చతురపురువు లాయంత 

లాత్మనే క_ర్తగను భో క్షగను ఎటుంగవలయును 14. ఆతండే ఆలకించుచు 

జూచుచు చాసనజూచుచు భుజించుచు నున్నాండు. బుదితో విచారించి 

సమస్తమును నాతడణే గు ర్షించుచున్నా(డు. తనది పరులది యనుదాని 
చాతండే (గహీంచుచున్నా శు 15. నిశ్చయముగా సంపూర్ణ జగత్తున 

కంతరాత్మ యాతండొకండె కాని శారీరక మోహము మధ్యవచ్చిపడినదీ. 

కరీరసంయోగమువలన నతండు భిన్ను (డై యభిమానధారణము గావించు 
చున్నాండు 16. అతండు పుట్ణుచుం. 'బెరుగుచుం.. జంపుచుం. జచ్చుచు 

మున్నా (డు. సముద్రయోగమున దరంగములె పె దరంగములు లేచుచుం 
wm - 



శీర్రీల్సీ, " జానజోధ ద. 11.10 
w 

బోవునట్లు ఈ యంతరాత్మ సంయోగమునం ' (దిలోకములు కలుగుచు 
నశించుచునున్న వ 17, ఈ మూండులోకములను నడిపెడివాం డొక్క-యే, 
కాననే యాతనినిం |దిలోకనాయకుం డందురు. ఈ యనుభవనీయాంశ 

మును (బత్యవేముగాం జూచుకొనవలయును 168, 

అంతరాత్మస్వరూప మిట్టది. కాని దీనికింనాడ ద _త్రగములయందే 

గణనయున్న ది, దీనితరునాత మహావాక్యవిచారణము గావింపవలయును19, 
తొలుత దన చేవాములోని యంతరాత్మను జూడవలయును. తరువాత 
దానినే సంపూర్ణ జగత్తునందు న్యాపకమై  యున్నదానినిగ  నెజుంగ 

వలయును. ఆవల పర్యబహ్మామునుగూర్చి విచారము కలుగును 20, 

పర్యబవ్మామును విచారించుటచే సాం  +రనిర్ష యము సిద్ధించును. ఇయం 
జంచలము నాశమగుట నిశ్చయమేగడా ! 21. 

నిరంజనమగు వస్తువు ఉత్పత్తి స్థితి, సంహారముల కావలనున్నది. 
అచట' జ్ఞానము ఏజ్ఞానమైపోవును 22. అష్ట్రదేహములు; నామరూపములు 
మున్నగునవి వివేకముచే నాశనమైనపిమ్ముట నిరంజనమగు విమల్మబహ్మము 
'ప్రాపించును 2కి, పొచారమువలననే ' అనన్యుండు గావలయును. కాని 
(ప్రత్యయము) వచ్చుటగూడ వృత్తియే. ఈ నృషత్తికిగాడ . నివృత్తి 
కావలయును. చక్కగ యోచింపుండు 24. చాలును, ఇంతతో 

వాచ్యాంశము వదలిపోవుచున్న ది, లవ్యూంశముగూడ వివేకముతోం 

జూచినచో విడువబడును, అనే లమ్యాంశము వెంటనే వృత్తీిభావనగనాడ. 
'వెడలిపోవును 25. 

xX 

పదియవ సమాసము -- నిస్ప హని వర్తనము. 

నూర్థండు ఏకచేశీయుడుగ (సంకుచిత విచారయు కుడు) 

నుండును. చతురుండన్ననో అంతరాత్మ సర్వవ్యాపకమై మెట్లు నానా 

సుఖముల భోగించుచున్నదో యట్లుండి సర్వమును దిలకించుచుండును 1. 

మువాంతుగూడ నా యంతరాత్మయే. అతండు సంకుచిత వివారవంతు. 

డెట్లు కాగలడు? మవాంతు (సాధుపురుషుండు) వ్యాపకుండును, సర్వజ్ఞుం 

డును, విఖ్యాతయోగియు నైయున్నాయు 2. వా_స్తవమునకుం గ_ర్హయుు, 
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ఖో క్రయు నాతండె. భూమండలమునంగల శ క్కి యంతయు నాతనిదె, దాని 
నెజటుంగందగు జాత మహంతుదక్క- నింక నెవండున్నాండు? 8. మహంతు 

ఇట్రవాందై యుండవలయును. ఆతడు సారమునంతయు వెదకి కై కొన 

వలయును. ఒకవేళ యెవళేని శోధించినవో తటాలున నాతడు పిడికిలి 
లోనికి రాంహాడదు 4. నిస్పృహాండగు మహంకు నిశ్చయముగా గీరి 
రవాపముతో లోకమునందు వింగులం గీ_ర్రినొందును. చివరకుం బిన్న "పెద్ద 
అందబు నాతని నెబుంగుదురు. కాని యాతండేదేని యొక 'వేషముతోం 
గాన్సింపడు 5, అతని యచంచలకీ రి (ప్రత్యత్యప్రపంచమునం దావరించి 
యుండును, స్వాయముగ నాతండు జనులకుం బెలియయలబడండు. జను 

లాతనిని వదకుచుందురు. కాని యాతని జాడపోడలే కాన్సింపవు 6. 
మువహాంతు సుందరమగు వేషము నాదరింపండు, కీ ర్రియొక్క- యభివృద్ధినే 

శూషణముగ నెంచి యాడదరించును. అశు అఖండరూపముగా నాతని 

ప్యాదయమున నాలోచనలు వృద్ధియగుచుండును. 7. మహంతు తన్ను 

గురుతెటింగినవారలను విడిచిపోవును. నిరంతరము అన్ని తావులందును 

(గొ త్తవారితోం బరిచయము కలుగంేసికొనును. (ప్రజలాసాధుపురువుని 
వ్య్చాధయాభి్మిపాయములయందుం. గనుంగ్'నం దలంచుచు౦దురు, 

"కాని యాతని సంకల్పమెద్దియో యెొవ్వరికిని విశదముగాదు రి. ఆతండు 

పూర్తిగ నెవరివై పును జూడండు. పూర్తిగ నెవ్వరితోడను మాటలా 
తడండు. పూర్తి గ నొాొకచోట నిలిచియుండడు, లేచి వె ళ్ళి 

పోవును 9. తానచటి క 6. బోవలసియుండునో యాస్థల మితరులకు 
శెచ్చండు, ఎచటికి బోవుచుంటినని చెప్పునో యచ్చటకుం బోవనేపోవండు, 

సారాంశమేమను తన విషయమెవ్వని యనుమానమునశేని రానీయడు 10. 
జను లాతేనిపట్ల నేమిచేయందలంచిరో దానినుండి తప్పించుకొనును, జను 
లాతని విషయమున నేమి తలంతురో దాని నసత్నము గావించును, 

మతియు జను లాతనిగూర్చి యేమి తర్కింతురో దానిని నిష్ఫలము 

గావించను 11. జనులా మవాంతును దర్శింప వాంఛింతురు.. కాని యితే 

రులకు దర్శనమోయవలసిన నిమిత్త మాతనికి లేదు, జను లాతనినేవకై 
"వేచియుందురు. కాని జనులకు నేవ యొసంగవలసిన నిమిత్త మూతనికి 

లేదు 12. ఈ విధముగా నాయోగీశ్వరుండు (మహాంతు వ నిస్త్రృవాడ్ఫు 
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కల్పనములోనికి రాండు. తర్క మాతనియెదుటం బనిచేయదు. మణీయు 

నెప్పుడును ఛావనచేయుటకుగగాడ నాతడు సాధ్యపడండు 1కి. ఈ విధ 
ముగ నాతని హృదయము గోచరింపదు. ఆతని చేసా మొకతాన్రుననుండదు, 

ఒకతణకాలమేని యాతడు కథాకి ర్లనములను మణునణు 14. జను 

లాతనిపట్ల గావించు సంకల్పవికల్పములన్నియు నిష్ఫలములగును. ఆయోగ్ 

శ్యరుండు జనులకు దమతమ వృత్తులచేతనే లజ్జితులం గావించును 15, 

మవాంతు, "పెక్కుమంది పరీజీంచిన పిమ్మటను 'బెక్కుమంది హృదయ 
ములలో? దనకు స్థాన మేర్చడిన పిమ్మటను మిగుల భారముగు కార 

మిప్పూడు నెరవేర్చంగలిగితినని తెలిసికొనవలెను 16. అఖండరీతిగ ఏకాంత 
సృీవ గావింపవలెను, నిరంతర మభ్యాసమునే 'వేయుచుండవ లెను. అట్లే 

అన్యజనులనుగూడం దనవెంటనుంచుకొని కాలము సార్థక ము గావింవ 

వలెను 17. మహంతు తొలుదొలుత ఉత్తమగుణము లెన్ని గలవో వాని 
నన్నింటిని (గహీంపవలెను, పిమ్మట నితేరుల కాగుణములనే నేర వ లెను, 

మిగుల గొప్ప జనసముదాయమును (బోవుచేయవలెను 18. కాని గు ప్ప 
రూపముతో నాజనసముదాయమును ఉచితకార్యమునం  దఖండరీతిగ 
నన్వయింపంచేయవలయును. సంపూర్ణ సంసారమును ((ప్రపంచమును 
ఉపాసనయందు లగ్న పబుపవలెను, ఈతే(డు సత్వమగు నిస్పృ్ప్రహాగల 

మహాంతుగ నున్నాండని లోకులు తెలిసికొన్న గాని యాజ్ఞాపాలనము 

గావింపరు 19. తొలుదొలుత కష్టమును సహించినంగాని ఫలము లభింపదు, 

కష్టము లేదేని ఫలమేయుండదు. (ప్రయత్న ములేకున్న చో సర్వము వ్యర్థ 
మగును 20. జనులను వెదకి వెదకి వేలకొలది తనచేతిలోనికిం దీసికొన 

వలెను, వారివారి యోగ్యత నెజుంగవలెను. అనంతర మూా(ప్రజలను 
వారివారి యోగ్యతలను .విభారించి యొకానొకనిని సమోపమునందును 

ఓఒకానొకనిని దూరమునందును నుంచవలెను 21. యూగ్వతననుసరించి 

కార్యములు జరుగుచుండును, యోగ్యతయే 'లేనప్పుడా మనుజు డేపని 

పకరించును? ముహంతు అందటథి మనస్సులను జక్క-గాం బరీమీంప 

వలెను 22, ఎదుటివాని యోగ్యతను గమనించి పనిణెప్పుచుండవలెను, 
కార్యశ _క్రీనిగాంచి యెదుటివానియెడ విశాగసముంచవలెను, అశ్రు తన 

నివారము నింకొళటిగనే యుంచవలేను 9కి. ఇది యనుభవముతోం 
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జెప్పెడుమాట, ఇపుడు చెప్పీనవన్నియు మొదట నాచేం జేయంబడినవి, 

తరువాత జెప్పయిడినవి. యు_క్తముగనున్న-వోం (బజ లొళవేళ (గ్రహించిన 

(గహింతురుగాక 24. మహంతు ఇంక ననేకమహాంతులను నుత్పత్తి 

గావించుట విధి. ఆ మహంతులను యు క్షులతో డను సద్బుడ్టులతో డను 

నుండునట్లు దిద్ది జ్ఞాతలంచేసి అనేకచేశములలో వ్యాపింపంచేయవ లెను 25, 

పదునొకండవ దశకము సమా స్తము. 

అ గక వానన ముసల మహా క్వ్యయగలిి. ఇందుం చెచ్చలుడిన యరళయరన్న య 
ఆనుధవపూర్గ ములు, ఈవిషయముల నన్నింటి మొట్టమొదట దానోొనరించి తరువాత 

నేర్చు దున్నా (డనని (శ్రీరామడాసస్వామివారు నుడువుచున్నారు. ఇందు సందేహింప 

దగినది లేదు. ఈ సమాసము రాముదానస్వా మి యాత్మ చర్మిత్రయని భావఏంపనగును. 



మొదటి సమాసము -- విమలలక్షణము, 

తొలుదొలుతం [బసంచమును (గృహస్థాశమధర్మమున్సు జక్యాలణ 

నొచరింపవలెను. పిమ్మట పారవమూారికవివారము గాపింపవలెను, వివేక 

వంతుల *౦* ! ఇందు సోవురులై నర్తింహందగదు 1. ఒకవేళ [పపంచమును 

(గృవాస్థాశ్రమమును విడిచి పరమార్థమును గావింతువేని దానివలన నీవు 

చాధనొందుదువు. (ప్రపంచ పరమార్గములను నెంటిని గాపాడగలిగినపుడే 

స్ట వివేకివని యనిపించుకొందువు 2, ఎవండేని యొకవెళం (బపంచమును 

విడిచి పరమార్థకృత్యముగావించుచొ వానికి మొదటం దినుటకు అన్నమే 

దొరుకదు. ఇక నా యభాగ్యుండు గడించినపరమార్థపుం "బీలే యె త్తవలసిన 

పనియుండదు లి. ఖే యెవండేని పరమార్థ మును విడిచి (ప్రపంచబంధమున( 

దగులొక-న్న-వో వాడుగూడ యమయాతనల _ననుభవింపలోల(డు, 

అందుచే నంత్యమునందు6 బరమకష్ట్రములకు. బాలగును 4. ఎవణేని 

తన యజమూానునికొలువున శేగక యింటియందు సుఖముగా గూర్చుండి 

యున్న చో నాతనిని యజమానుండం దండించును. జనులు వినోదము 

చమూచుచుందురు. ఇది యెల్లరు నెణింగిన యంశమె 5. ఆదశయందు 

వాని మవాత్త(మే పోవును, అతు దుర్జనులచేం బరిహాసము గావింపం 

బడును. అంతియగాక స్వయముగాంగూడం గష్టముల ననుభవించును 6. 

ఈస్థితియే చివరకు. గలుగ (బోవునది, కావున భగవంతుని భజనము 

గావింపవలయును, పరమార్థమును (బ్రత్యకుముగా ననుభవము గావించు 

కొనవలయును 7. సంసారమునందుండియు దానినుండి ము క్షుడై (అంటి 

యంటకుంగ్సి వ ర్తించువానిని నిజమగు భ' కుని! నెజుంగవలయును. ఆతం 

డఖండరీతిగ యుకాయు క్షములను వివారణము గానించుచుండును ర, 

(పపంచమునందు (గృహస్థ శ్రమమున్ఫ సావధానిగ నుండువాడు పర 

మార ము నొనరింపలలడు. గ ్రహస్థాశ్రమమును సవరించుకొనజాలనివాండు 
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కరమాార్థము నేమిరయొనర్చంగలడు? 9, కావున మానవుడు సావధానతతోం 
(బుపంచపరమార్థములను రెంటిని గావింపనలెను. ఇట్లు చేయ(జాలకున్న 
ఆమెొకడల నానాదుఃఖముల ననుభవింపవలసివచ్చును 10. , వనస్పతులమిోంద 

చుండు తృణజలూకము (ఆకుపచ్చగను పొడనుగనుండు పురుగు ముందు 

జాచి తన శరీరభాగమునె త్తి నడుచుచుండును. (జీవజంతువులుగూడ నీ 

కొథధముగ వివేకముతో వర్తించుచున్నవి. పురువుండై యుండియు నవివే 
కెనమె వర్తించువారల నేమనవలయునో తోంచదు 11. కావున దూరదర్శిగ 

కమానన్రం డుండవలెను. అఖండరీతిగ విచారము గావింపవలెను. ముందు 

ఇ రోగలగలస్థితిగతులను (భవివ్యత్. ఘటనలను మొదటినుండియే “తెలిసి 

కొెనవలెను 12. జాగరూకతగ నుండువాడు (సావధానపురువుండు సుఖి 
ఆమగుననియు, అజాగతగలవా(డు (సావధానరహీతు(డు) దుఃఖిగ నుండు 

ననియు అంద జేజీంగియున్నారు 18. "కావున సర్వవిధముల సావధానిగ 

ననుండుపురుషుండే ధన్యుడు. అట్టివాం డొకండే జనులను సంతోషపణుపం 
సంలిగియున్నాండు 14. మొదటినుండి సావధానిగనుండుటలో సోమరి 
తనము ప్రకటించుచుండెను, వానిపయికి మధ్యకాలమున_ నాకస్మికముగ 
ఆతంములయుద్ధము తటస్థమయ్యెను, అప్పు డాత్శరకుణము గావించుకొనం 

తనగసు సందర్భ మెక్క-డనుండును? 15. దూరదర్శులగు పురుషుల 'యోచనల 

ననుసరించి వర్తింపవలెను. వలయన్క రెండవవాని నాదర్శముగ నుంచు 

కానియే జనులు చతురులగుచున్నారు 16. కావున గుణవంతులు చతు 
ఊలు నగు పురుషులను గురుతేజీంగి వారి గుణగణములను (గహింపన లెను. 

అవగుణములను బరీశీంచి విడిచివేయవలెను 17, 'వివేకియగు పురుముం 
డెకందణును బరీతీంచుచునేయుండును.  ఎవరిమనస్సునుగాని నొప్పింపండు. 
ఆతండు మనుష్యమాత్రుని దన యనుమానములోనికిం చెచ్చుకొని పరి 
విఅించును 1రి.. స*ధ *+రణముగ నివేకవంతుండు జనులందజుకు సామాను ని 

వలెం గనుపీంచును. వా _స్ప్తవమున కాతండు గొప్పనివేకిగా నుండును 19. 
ఆ౩తండు బాగుగా 'నెజింగయీ, బాగుగా చెలిసికొనియే అన్ని విధములగు 

జనుల నంగీకరించును. 'అంతియగాక యొవరినెట్లు గారవింపవలయునో 
యట్లు గౌరవించును. అన్నింటికంకు గొప్పగ నా తనియ౦దు6ంగల 

యను పూర్వత్వ మిదియే 20. 
నయా 

౨౨00 నటట- 5. 
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రెండవ సమాసము -- (పపంచానుభవము. 

(పపంచములోని శేతెంచిన స్త్రీపురుష, నిస్పృహాజనులారా! నేను 
చెప్పబోవునంశమును ధ్యానపూర్వకముగ వినుండు 1. వాసన 'యేమగు 
చున్నదో కల్పన మేవిషయమునం గల్ననచేయుచున్న దో భూడవలయును. 
ఏలయన, మనస్సులో నానావిధములగు తరంగము లుద్భూతము లగు 

చుండును 2. చక్కాంగందినుటయుం జక్క-ంగందాగుటయ్యు మంచిమంచి 

యాభరణములను ధరించుటయు, మంచిదుస్తును గట్టుకొనుటయు, సర్వ 
విషయములయందును మనస్సున కనుకూలముగ వర్తిచటయు సాధా 

రణముగ జరుగుచునేయున్నది. దీనివలన జరుగున దొక్కటియు లేదు. 
మంచిపనిచేయుచుండగనే  యాక్షఫ్మికముగ నది చెడుగా పోవును కి-4. 
(పపంచమునందలి మూనవులలోం గొందజు సుఖులుగం గొందజు దుఃఖు 

లుగనుంట (ప్రత్యతీముగం జూచుచున్నారము. జనులు తజుచుగా భయ 

చేతస్కులై. చిట్టచివరకు భాగ్యముల ననుభవించుచున్నారు 5. మను 

జులు పొరపాటులేకుండ నేయత్నమునేని చేయ(జాలరు. కావుననే వారొన 

రించు యత్న ములు నెరవేరనున్నవి, మణీయు 'నేమైనంజేయనిమ్ము. మాన 

వుండు తన దుర్దుణములను దాను (గహింపలేడు 6. తన లోటుపాటులం 

దానెజుంగనివాం డితరులవిషయ 'మేమియెజుంగణగలండు? పూరోగ్ట కము 
లగు కట్టుబాటులననుసరించి నడువకపోవుటచేతనే మానవులకు స్వాభావిక 

ముగ చార్మిద్యము కలుగుచున్నది 7. వా_స్తవమేమన్న జనులు పరస్పర 

ముగ నొకరి హృదయములోనియంశము నొకరు తెలిసికొనజాలకున్నా రు. 
ఈ కారణముననే జనులలో సమానప్రవర్తనము కనండకున్నది. అశు 
అజ్ఞానకారణమున మనుజులలో నానావిధములగు పోరాటములు సమా 
కూరుచున్నఏ 8, ఆపోరాటములే (క్రమముగ వృద్ధినొందుచున్న మి_ 
కావున నెల్లరును గష్టముల నొందుచున్నారు, (ప్రయత్న మొక (పక్క 

నిలిచిపోవుచున్న ది. వ్యర్థము (శ్రమమాతము జరుగుచున్నది 9. కాణి 

నా_స్తవములో ఈ వర్తనము విపహాతముగాలేదు.. నాన్మాపకారములు/* 
నున్న జనులను బరీశ్నీంపవలెను, ఎవ్వం డెటులుండునో వానినళ్షు తెలిసి 

కొనవలెను 10. దతుండగు పురుషునకు. గొంచెముగనో నొప్పగనో ఎదుత 
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ల *నివాక్యములు హృదయము గోచరించును, మూర పురునున కెట్లు తెలి 

యును? 11. జనులు తమయెడం బతుపాతము ౫లిగియుంటకు ఇతరులను 

నిందెంచుటకు బాగుగా నలవాటుపడియున్నారు. (పపంచమునందు 

దలుచుగా నిదియే కానంబడుచున్నది 18. కాని తన ప్రతిష్టను గాపాడు 

కొననుటకై మంచివాండు సెత మోనిందను సహించుచున్నాండు, సహిం 

పక*ళపోయినవో నవ్వులపాలగుట సొంఛావికనిషయము 
25. తనకు యోగ్య 

మూగ నుండనితావున నుండుట మానవున శన్నటికిని రుచింపదు. మణటియు 

నవని మొగమాటమునేని (తెంచివేయుటంూడ నుచితేమని తోంచదు 

14. సత్యము మాటలాడుచు సత్యముగావ ర్తించుచు నుండువానిని పిన్న 

"మెడ్రలందణును (శీమింతురు. న్యాయాన్యాయనిషయములు సులభముగ
ా! 

బరస్పరము విదితమగును 15. ఇతరుల యపరాధములను వివేకపూర్వక 

వ ఆ సహింపవలయును, 'శేకున్న నాతనిపయి లోకులకు భో క్తీకలుగోదు. 

అంతియగాక అట్టివానిని జనులు సాధారణమానవునిగా భావింతురు 16. 

అభవగదియకయుంచినంతవజకు గంధప క శ్చైయొక్క- సుగంధము ెల్లడి 

గారు. అన్యవృవేములను జూచినట్టు దానిని జూతురు 17. ఉత్తమ 

గూళాములు స్వయముగా జూచినయగాని లోకలీతండు లోకో త్తరుఃడని నిర్ణ 

౧౨౨౦పరు. అట్టు నిర్ణయించినపిదప ను త్రమునియిడ లోకమంత
ేయు (బ్రసన్న 

వవగసను 18. లోకము ప్రసన్న ముకాగానే లోకముతో మై|తికలుగును. 

అనంతరము జనులందజును సంపూర్ణ ముగ (బసన్నులగుదురు 19. జగ 

(దవాపియగు జనార్షనుండే (ఈశ్వరుడే (ప్రసన్నుడై నపు డిశ నాతనిక్షిం 

దకర్రా-వయేమున్నది? కాని లోకులనందణను సంతోపషహుచుట మిక్కిలి 

కష్టము 90. నాటయడినవి త్తనము మొలచును, ఇచ్చినవాయనము మణిల 

దొరకును. మర్మమునకుసంబంధించిన మాట చెప్పినవో ఇతరులహ్బాదయ 

వమూూనకుం గష్టముగలుగును 91, జనులకు మేలుచేయుటచే సుఖ మభివృద్ధి 

నొందును. శబ్దము ననుసరించియే |ప్రతిశబ్బము వచ్చుచుండునుగదా 22, 

ఇదె యంతయు మన స్వాధీనములో నున్న విషయము. _ దీనియం దితేరుల 

దా వమించుశేనియు లేదు. ఈ యంశము సాధకుడు తన మనస్సునకు 

చయలంచయణమునను నేర్చుచుండవలెను 98, ఒకవేళ నం'దేని దుర్దనుండు గలిసి 

నచా " తానాతనిని శేమింప నవకాశము లేకున్నచో సాధకుడగువా(డు 
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వెంటనే యచటనుండి మూనముగా వెడలిపోనలను 24. జనులు నాగు 

విధ పీకులు బాగుగా నెజుంగుదురుగాని ఇతరుల వాదయములను 

బరీథ్రీంచుట మెజుంగరు. కావుననే జనులు దుఃఖముల నొందుచున్నా_దె. 
ఇందు సందియములేదు 25. మనమేనాండో చానవలసియేయున్న ది. "ఆ న 
మంచీబుద్ధితో నడుచుకొనవలయును. వివేకలకీణము మిగులం గఠినవైంనటె 

26. చిన్నతోనై ననుం, బెద్దత్ నై నను, సమానునితోనై నను, తనవానతాో 
నై నను, బరునితోనై నను, గడశెవరితోనై. నను గాఢమె!తి గలిగ్నియుండ 
వలెను 27, మంచియొక్క-పర్యవసానము ) మంచియే యగును. వినినందఆణం 

నెబుంగుదురు. ఇంక నింతకంకొ నధికముగా నేమి చెప్పవలయును? 28, 
హరికథలను, అధ్యాత్మికనిరూపణములను గావించుచుండవలెను. మహా త్మ 
పూర్ణ ములగు రాజనై తీక విషయములవై పునగూడ ధ్యానము నుంచ 

వలెను. కాని (పసంగము (సందర్భము) తటస్థింపనివిషయ మెద్దొితయు 

యు క్షముగనుండదు 29. ఒకండు విద్య బాగుగా నేర్చుకొనియున్నా యు. 

కాని అవసరము నెజుంగండు. ఈ స్థితియం దీవిద్య నెవ్వం డడుగును? 80. 

చః I ఇమ్ము శ CLA 1 లు 

మూ(డవసమాసము -- ఈశ్వరు6డు భ్ కుడు. 

సృథివిమాందనున్న జనులందరును వివేకముతో నడచుకొనవ చెను, 
హపరలోకములను ఆంటిని బాగుగా వివారింపవలెను 1. ఇహాలతోక' 

మును సాధించుటకు జ్ఞాతలసాంగత్య మొునరింపవలెను. పరలోకనా- ఇను 

సోధించుటకు సద్దురుడు కావలెను 2. సద్దురుడు కావలయుననుళతు 
సరియే, మొదట నాయన నేవి యడుగవలెనో తెలియకున్నది. మం-చుడి. 
మొదట ననన్య భావముతో నాతనిని రెండువిషయము లడుగవలయును తి. 
ఆ కెండువిషయము లెప్పియన,  ఈశ్వరుం డెవ్వడు? మనమెవర్యయు? 
అనునవి. ఈ రెండువిషయములను మాటిమాటికి వివరణ మెొూనదరింజ 

వలెను 4, మొదట శశ్వరు(డెవ్వరు? అనుదానిని జూడవలెను. పిమ్మట 
భ్తులగు మనమెవ్వరము ? అనునంశము చూడవలెను. పంచీకరణ చో 

వాక్యముల వివరము మాటిమాటికి జేయుచుండవలెను 5, నిశ్చలముును 
'శాశతమును గురు తెటుంగుటకున్కు “మనమెవ్యరము?అను ఏిశ్నయ యును 
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విచారించుటకును ముఖ్యముగ నిదియంతయు. జేయవలయుననిభావము 6. 

సాం+*నీ-ర విచారము గావించుటవలన నేపదనియందై నను శాశ్వతము 

చేదని విదితమగును, కావున వానికన్ని (టికిని గారణమగు భగవంతుని 

తొలుదొలుత గు స్పెంబుగవలెను 7. నిశ్చలము, చంచలము, జడము 

ఇ్రదియంతయు నూయానికారము. కాని ఏీనియన్ని (టిలో వస్తువే సారము, 

దానికి నాశములేదు 8. ఆ పర్బబవ్మామును వెదకవలెను. వివేకముతో 

మూూ(డులోకములందును లెస్పగాం జరింపవలెను. మాయికమును విచార 

ముచే ఖండింపవలెను 9. అసత్యమును విడిచి సత్యమును గె కొనవలెను. 

పరీవకుని బరీఖీంపవలెను. మజీయు మాయాస్వరూపమంతయు మాయిక 

మని (మిథ్యయన్సి మయొజుంగవలెను 10. ఈ మాయ పాంచభాతికము. 

మాయికమంతయు లయమైపోవును, వండ బహ్మాండములు,ఐఎనిమిది చేహ 

ములు నాశవంతములే 11. కనుపించునదంతయు నాశమయ్యెడిదే, ఉత్పత్తి 

యగునదంతయు మరణించునబే, మాయారూపమునుదాల్చునదంతయు 

జెడిపోయెడిదె 12. వృద్దినొందునదంతయు - -ణించెడిదె. వచ్చునదంతయు. 

. బోయెడిదె. కల్పాంతమునందు భూతములను భూతములె తినివేయును 18, 
చేవాధారు లెన్నిగలవో యన్నియు నాశమొందునవె. ఇది (ప్రత్యకుమగు 
నంశము. మనుజుండులేనిది వీర్యోత్స త్రి యెటులగును ? 14. అన్నము 

లేకున్న వీర్య మెక్క-డనుండి కలుగును ? ఓషధులు లేనిచో అన్న మెట్లు 

వచ్చును ? పృథఖ్విలేకున్న యెడల ఓపధు లెట్టుండును ? 15, ఉదకములేనిది 
పృథ్వి యేర్పడంజాలదు.. తేజము లేకున్నచో జలము కలుగనేరదు, 
వాయున్ర లేకున్న-ో? 'చేజము కలుగజాలదు 16. అంతరాత్మ లేకున్న శో 

వాయు 'వెట్టు కలుగును? పికారము లేకున్న వో అంతరాత్మ యెక్క-డనుండి 

వచ్చును ? మూాడుఃడు. నిర్వికారమునందు వికార మెచ్చటినుండి వచ్చి 

నది ? 17. నిర్వికారమునందు సృథిన్యాప_స్తేజో వాయు అంతరాత్నాది 

వికారము లెప్వియులేవు 18. నిర్భికారమును నిర్లుణమును నగునదియే 

శాశతలకుణము. అష్టధా(ప్రకృతి సంపూర్ణ ముగ నాశవంతమైనది 19. 

నాశవంతమగునదంతయు నుండియు నళించినదగుచున్నది. సారాసార 
విచారమువలన సమాధానము కలుగును 20. ఇట్లు వివేకపూర్వకముగం 
జూచినవో సాఠాసారవిచారము హృదయమున బాదుకొనును 21, 
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వాన్వతమును నిర్దణము నగునదె ముఖ్య దై వతమని యిప్పుడు 

విదితమైనది, ఇంక నేను అనువాండెవండు ? అనువిషయెము తెలియవలసి 

యున్నది 22, “నేను” ఎవ్వండు ? అనునది తెలియవలసియున్నది. చేహ 
ముయొక్క- సంపూర్ణ త_త్లముల నన్వేషించుటవలన నేను నీవు అనునది 
మనోవృ త్తియందుండునని  విడితముగుచున్నది 2కి.  శరీరమునంతేను 
వెదకుటచేతను తత్త్వవిచారణ మొనరించుటచేతను నేను నీవు అనుదాని 
జాడపొడ లెచ్చటను గాన్పింపవు. వా _స్తవమునకు నేను నీవు అనుభావము 
త_త్ష్వములలోనే లీనమైయుండును 24, దృశ్యపదార్థములు నిరసనమగు 
టయుః దత్త్యములలో6 ద_త్ష్యములు లయమగుటయు: దటస్థించినయెడల 
అప్పుడు నేను నీవు అనునదెచ్చట శేషించును ? ఆ సమయమున శేవల 
వస్తువే వా_స్టవముగ "భేవించియుండును 25. పంచీకరణ త _ల్వ్వేవివరణ 

మహావాక్యములవలన (నేనే వస్తువునై యున్నాను” అనునది సిద్ధాంత 

మగుచున్నది, (కాని యిట్లు నుడువుటనుబట్టి యేవస్తువై నను (బహ్మము 
కాజాలదు నిస్పంగత్వముతో నివేదనము (ఆత్మనొవేదనము గావింప 
"వలెను 26, ఈశ్వరునియొక్క-య్సు భో క్షునియొక్క-యు మూలమును 

శోధించినచో నిరుపాధియుం. “గేవలమునునగు ఆత్మ ప్రా ప్తి కలుగును 27, 
అహంత్వము (నేననుభావము) మునింగిపోవును. వివేకమువలన భిన్న తము 
త "లంగును. నివృ_త్తిపదవి (ఉన్మనీపదవి లభించును 28. జ్ఞానము విజ్ఞాన 
ములో లీనమగును, ధ్యానము ధ్యేయములోని కరుగును. కార్య కార 

. ణాదులన్నింటినిగార్చిన వివేక ముదయించును 29. అంతటితో జనన 
మరణముల గోల నశించును. పాపములన్నియు మునింగిపోవును, యమ 
యాతనలు తొలంగిపోవును 80, బంధములన్ని యు విడిపోవును, విచారము 
వలన మోకప్రాప్తియగును. జన్మమంతటికిని సార్ధకత్వము కలుగును, 
సంబేవాములన్ని యు దొలంగును. |ప్రమాదములన్నీ యు విడిపోవును. 
జ్ఞునవివేకమువలన జనులందబును బప్మితులగుదురు 81.82. పతితపావనుని 
దాసులు (పతితపావనుండు  రాముండు అతని దాసుడు రామదాసు) 
జగత్తును బావనము గావించెదరని “"సెక్కుమంది వాదయములలో 

బలీలి కలుగును 88, 
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వెన, = 

నాలుగవ సమాసము -- వి వేకవై రాగ్యములు. 

ఎవని 'శేని రాజ్య్రాప్రియై యాతండు డానిననుభవించుట మెజుంగ 

కున్న-చో వానిదశ యేమగునో యక్షు వివేకములేని వై రాగ్యయుతుని 
దశేగూడం బరిణమించును 1. గార స్థృముయొక్క- నానావిధములగు 

జంజాటములవలన నిసుగొంది వేసారి దుఃఖములపాలై నవిదప మానవునకు 

వై రాగ్యముదయించును, మనుజు డాస్థితీయందు గృహమునువిడిచి 

వెడలిపోవును 2..కి, వాడు చింతేనునిడిచి పరాధీనతను రూపుమాపి 

సాంసారికదుఃఖములనుండి  మురక్తు(డై ఆరోగ్యమునొందిన రోగివలె 
నగును 4. కాని స్వచ్చందముగాం దిరిగి నష్షుండు, (భష్టుడు కాం 

గూడదు 5. వివేకములేనిది వైరాగ్యమును గై కొనువాండు అవివేకకారణ 
మున అనర్థముల పాలగును. అంతతోయోక యిహపరములుగూడ నష్ట 
మగును 6. "వానికి (బపంచమా కుదురదు. పరమార్థమా అంతకుమున్న 

కుదురదు. _ జీవితమంతయు వ్యర్గమగును, అవివేకేమువలన అనర్థము 
కలుగును 7, వె వై రాగ్యయోగము చేకుండి జనన సంబంధములు చె వైరాగ్య 

వాక న్రోములను వదరుట్క, కారాగ్భృవహామున బంధికృతుండగు పురువుండు 

పురసార్థములనుహ్చి మాటలాడుటవంటిది రి. నె వై రాగ్యళూన్యులై 

జ్ఞూనసంబంధవాక్యములను చెప్పుట వ్యర్థమగు నభిమానము జూపుటయిీ, 
ఇట్టమనుజుండు మోహ దంభ కారణమున గష్టము లనుభపింపవలసి 

వచ్చును 9. క ట్రైవేసియుంచినను గుక్క మొబుగుచుండును. అసు దంభ 

నీలుండుగూడ స్వార్థముకొజకు (ఎన్ని యో వేదాంతనాక వ్ట్ముల) 'వల్లి ంచు 

చుండును, మజీయే నాతండభిమానకారణమున రెండవవాని యుత్కేర్థ c 

గాంచి సహీంపజాలండు' 10. వివేకములేని వె వైరాగ్యము, "నె వై రాగ్యము 

తేని వివేకము అను సీరెండవస్థలందును కోకమే కలుగును. ఇక నిప్పుడు 

వివేకవె వై రాగ్యముల_ రెంటి సంయోగము కలవాని లతణముల. నాలకీరీ 
పుడు 11. 

వివేక వె వె రాగ్యములు గల మూనవుండు లోలోన . విర కృుడగును, 

నముణీయు వైరాగ్యముకతన (బపంచమున కతీతుండగును. ఇట్లాతండు 
అంతర్భాహ్యములనుండి ము క్తుండై. నిస్పంగయోగి యగును 12. నోటి 
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నుండి చెప్పుజ్ఞానవాక్యములకుం గొంచమేని మార్పులేనివిధమున నాచర 

ణముగూడ నుండును. అతనియుపటదేశములను విని గొప్పగొప్ప పత్ర 

పురుషులుగూడం జకితులగుదురు 1కి, చైలోక పీరాజ్యమును గూడ 

నాతండు లెక్క చేయదు. వై రాగ్యస్థితి నానిహృదయమున బాదుకొని 

యుండును, ఆతని వహృదయమున౫ల యత్న వివేకధారణాశ కులకు 

మేరయే యుండదు 14. హృదయపూర్యకముగా నాతండు మనోహర 

ముగను రసవంతముగను హారికీర్తన మొనరించును. తాళస్వరములళ్' 
(బేమపూర్వక ముగ భ_క్తిపూర్ణ ములగు భజనముల గానమొనరించును 15, 

ఆతని హృదయమునందు జనసముదాయమును తత్కా-లముననే సన్మార్ల 

మున (బవేశ పెట్టగల వివేకము మెలకువతోనుండును, అనుభవసాహిత్య 
మాతని హృదయమును విడిపోవదు 16. 

సన్మార్షమును (బ్రచారముజేయుచుం దన వ్యాపకత్వమువలన 
నెవ్వడు సంపూర్ణ జనులలో? గలసిపోవునో యాతేనికి జగదీశ్వరుండు 

ప్రసన్నుండగును. సత్యమేమన్న వో, సందర్భమును గనిపెట్టవలెను 17, 
లీక్టమగు వై రాగ్యము, ఉదానీనత్వము, అనుభవజన్యమగు (బ్రహ్మాజూ 
నము, స్నా నసంధ్యలు, భ్ గవద్భుజనము, పుణ్యమార్జాచరణము కలి, 

యుండవలెను 18, వివెకయు_క్షమగు వై రాగ్యమె సరియగు వైరాగ్యము. 
శేవలవిరాగమునగాని కబ్దజ్ఞానమా(త్రమునణాని కార్య మెన్న టికిని నెర'వేరం 
జాలదు 19. కాబట్టి వివేకవై రాగ స్టములు "రండును గలిగియుండుట 

మహాభాగ్యము. ఈ విషయమును యోగ్యులగు సాధువులే యెజుంగు 

దురని రామదాసు నుడునుచున్నాండు 20. 

శో 

ఐదవ సమాసము _ |త్రివిధాత్మని వేదనము. 

గీతలవంపులవలన అతరము. 'లేర డూచున్నవి, అవతరములనుండి 

శబ్దములు కలుగుచున్నవి. శబ్దముతో? గద్యపద్యమయమగు (ప్రబంధము 
'లెర్పడుచున్నని 1. ఇట్లు వేదశ్యాన్ర్రపురాణములు, అనేక కావ్యములు 
మున్నగు అసంఖ్యాక గంథములు నిరూపణ 'మొందుచున్నవి 2. బుము 

కులు, వ లనేకులు, నారలమతమ్లు లనేకములు. భావలుగూడ న్లేయున్నని. ఇంతి 



( వీథాత్మనీ వేదనము 

యగాద్కు లిపులుగూడ అనంతములుగా నున్నవి కి. వర్ణము, బుక్కు, 

(శుతి, స్మృతి, అధ్యాయము, సర్లము, _స్తబకమ్ము జాతి [పసంగము, 

మానము, సమాసము, (ప్రకరణము మున్నగు భేదములుగలవు 4. పదము, 
శ్లోకము, పద్యము, డోరా సాఫీ దోహా మున్నగు ఛందోభేదములు 

గలవు 5. సన్నాయిపాట్క నాగస్వరము, మురళీగానము, వీణాగానము, 
కథాగానము మొదలగు నానావిధ గానములు గలవు. బ్రక్లై అనేకవిధము 

లగు నాటలుగలను 6. ధ్వని, ఘోష (నాదము చతుర్విధవాణులతో 

నున్నవి. దీనిభేదములను వినుడు '7. ఉన్నేషము (స్ఫురణము) పర 
నుండియ్కు ధ్వని పశ్యంతినుండియు, నాదము మధ్య మనుండియు, శబ్దము, 

వై ఖరినుండియు ఆత్సన్నము లగుచున్నవి. వై ఖరి నానాశబ్దరత్న ములను 

వెల్లడించును 8. అకారము ఉకారము, మకారమ్యు ఆర్థమ్నాత్రము 

గలిసినోఓంి అనుమూశున్న రవర్ల ముల మ్మాత్రముననే సంపూర్ణ వర్ణ సము 
దాయ ముత్పత్తియయ్యెను ర్ పిదప రాగజ్ఞానము, నృత్య భేదము, 
తానమానము, ఆర్థభేదము, త్ర _త్వేజ్ఞానము మున్నగునవి సృష్టియయ్యెను 

10. శుద్ధస స త్ప్వగుణమే సంపూర్ణ రత _త్వములలో ముఖ్యత_త్త త్రము. శం 

యొక్క అర్థమా(త్రమే శుద్ధత త్వగుణము (మహ త్స తము లేక మూల 
మాయ ఐయున్నది* 11* చిన్న "పెద్దత_త్స్వము లెన్ని మోగలిని ఎనిమిది 

విధములగు శరీరములయ్యెను. అష్టధాహృతి నాశవంతము 12. పర 

(బహ్మాము వాయురహితమగు ఆకాశమువలె ఘనముగా నున్నది, అష్ట 

'దేహములను నిరసించి పర(బహ్మమును జూడవలెను 18. బ్రహ్మాండము 

మొదలుకొని విండముదనుక నుత్న త్రి, పిండమునుండి (బహ్మాండముదనుక 

సంహారము, ఈ రెంటికిని 'వేలటుగనున్న శుద్ధసారమే విమల్మబహ్మము 14. 

దృశ్యప్రక ఎలి జడము. ఆత్మ చంచలము. “విమల బ్రహ్మాము నిశ్చలము. 

దానినే వివేకించి దానియందే తే దూపు(శు కావలెను 15. తనువు మనస్సు, 

వాక్కు మజియుం బడార్థమా సహితముగ నేను పరమాత్నునకు6 

జెందియుంటినని మెజుంగుటీ జడాత్మనివేదనము 16. సంపూ.రస న్రసృష్టికిం 

x ఓంలోనున్న అకారము త మోగుణమునకు, ఉశారము రజోగుణమునక్కు మకా 
© 

రము సత్వగుణ మునకు దర్శకము లై యున్నది, ఆర్గమా త్ర (బీందువు) శుద్ధత ర్త వప్రగుణన 

(లేక మూలనూయ లేక మహాతత ప్రమ్యునకు దర్శకము. 
ల టి ఇ 



పాసజోధ ద. 18. 

గర్హయగు జగదీశ్వరుని యంశములే (ప్రాణిమాత్రములు. సమస్తము 
జగదీశ్వరునిదే. మనమేమియు గాము. అతండే కర్షయని _ తెలిసికొనుట 
చంచలాత్మనివేదనము. 17.18. చంచలమాయ _స్వపస్నమువలె నళ్వర 

మైనది, పరమాత్మ నిశ్చలమున్కు నిరాకారమునై యున్నది. ఇదిగాక 

చంచలమాయ యెప్పుడు వాస్తవమునం 'దేమియు లేకున్నదో యప్పుడు 
“నునము” (మేము) అనుకల్పనమే మిథ్య *. ఇది నిశ్చలాత్మనివేదనము 
19 __20. పె నింజెప్పిన మూడువిధములగు విచారములు గావించినపిదప 

మనమనున చేమియులేదు. రెండవది (డై (తము లేనేలేదు. మనమే 

లేనప్పుడు నేననునది కలుగుటయెక్క-డ సంభవమగును? 21. యోచింపంగ 

యోచింపగ అంతయు ననుమానములోనికి వచ్చును. తెలియుచుం 
'దెలియుచుం చెలిసిపోవును. పూర్ణానుభవము కలిగినపిదపం జెప్పుట 

శాంతించును 22, 

x 

ఆఅవ సమాసము -- ఉత్పత్తి క్రమము. 

పర(బహ్మాము నిర్మలమును, నిశ్చలమును, శాశ్వతమును, సార 

మును అమలమున్సు విమలమున్కు ఆకాశమువల సర్వవస్యెపక మును నై 

యున్నది 1. ఆ పర్యబహ్మమునకు చేయుట, పెట్టుట, పుట్టుట, మరణిం 

'చుట్క ఎబుంగుట్క ఎటుంగకుండుట మున్నగునవి లేను. అది శూన్యమున 

కంకుగూడ అతీతముగనున్నది 2, అది యేర్చడుటలేదు. చెడుటలేదు, 
ఆగుటలేదు. పోవ్రటలేదు. మాయాలీతముగ నిరంజనముగ నదియున్న ది. 

'దానికి మేరలేదు కి. (పర బవ్మామునుండ్సి తొలుత నుదయించు సంకల్ప 

మును షద్డంణుండీశ్వరండనియు అర్ధనారీనటేశ్వరుండనియుం జెప్పుదురు 4, 
అతనిని సర్వేశ్వరుడు, సర్వజ్ఞుడు, సాత్నీ దప జ్ఞనధని, పరేళుండు, 

వ ఆత్మని వేదనము మూడువిధములు, జడము చంచలము, నిళ గలము. నీను నాది 

యనునదంతయు ఈళ ప్రరునిదనుబుద్ధి కలుగుట జ'డార్మని'వేదనము. ఊన్న దంళయుం ఈళ షర 

రూపమ్సు అనలగా కొంతయున్నద్వి అది యీళ్యరస్యరూపమని తెలియుట జ్టంచలాత్మ 

' నివేదనము. పర(బన్మా స్వరాపముకం కె వ్యతిరేక మైన "దెద్దియం ను లేదని నిశ్చాయించుట ఆ ౧ 
నిగ్నలాత్మని వేదనముం 
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హధమూాకతు (డు, జగజ్జీనను(డు, మూలపురుషుడు అనియందురు 5. ఆత 

మనే (ానిన్ఫే వ మూలమాయ నూయయనిగూడ నందురు. అతను బహాగుణియె 

మాముండును,. సృష్టి గావెంపవలయునను సంకల్పము గలుగలోనే ఆతనిని 

((ఆ పర్యహ్మామున్సు గుణవోభిణి యందురు. (తిగుణము లాగుణతోభిణి 
యుండియే క లుగుచున్న ని 6. వీదప చేతనరూపియు స స_త్లుగుణాకారుశు 

నను విష్ణువు యుత్సేన్నమగుచున్నా (డు. ఈతండు (త్రిలోక ములను బాలిం 

చును 7. తరువాత జ్ఞానాజ్ఞాన మి(శ్రితమును రజోగుణరూపము నగు 
(బుహ్మ జనించుచున్నా(డు. ఆతనివలన నీ మూండులోకము లుత్ప త్తి 
ఇమగుచున్న వి 8, ఆనల సకలసంహారకారణుడును, తమోగుణ స్వరూపుం 
యను నగు రుదు డుత్పన్నమగుచున్నాండం ఇంతటితోం గ ర్త ఫ్రత్వేము 

సమా ప్తమగును 9. 
అనంతరము పంచభూతములు న్య _క్షమగుచున్న వి. ఈరీతిగా అష్టధా 

పకృతి స్వరూపములు మూలమాయనుండి యేర ఏడుచున్నవి 10. నిశ్చల 

శెమమునందుండు చలనమే వాయులకుణము. పంచభూతములు, తిగుణములు 

కలిసి అష్టధా సూమ్మప్రకృతి యగుచున్నది 11. ఆకాశము అంతరాత 

వలెనే యుండును. దానిమహిమను అనుభవముతో నెటుంగవలయును. 
లు "నినుండియే వాయువు జనించుచున్నది 12. ఆ వాయువు రెండువిధ 

వనముల నుండును. ఒకటి శీతలము, "రెండవది ఉస్పము. సీతలవాయువునలనం 

లు “రాగణము చంద్రుడు నుదయించుచున్నా రు. అకు ఉష్టవాయువువలన 

సూర్యుడు, అగ్ని పిడుగు మున్నగునవి యుదయించుచున్న వి. శీతలము 

పము అను నీ నెండునుగలసి _ కేజి” మని పిలువబడును 1814. 
"తేజమువలన జలము జనించుచున్నది. ఉదకమువలన పృ ౧రూపము 
కలుగుచున్నది. అనంతరము అనంతములగు నోహధీసముదాయ ముత్పన్న 
తముగుచున్నది 15. ఓవధులవలన బహూువిధవీజములు అన్నా దులరసము 
ఈత్సన్న మగుచున్నది. అనే భూమండలమునందు ఎనుబదినాలుగులతుల 

"₹మోను లుదయిం చుస ని 16. 

ట్లు సృష్టియగుచున్న ది,ఈ యంశమును హృదయమునకు 'బెచ్చు 

కొననలయ ను. ప్రతీతిలేకున్న యెడ సందేహప్మొాతులు కావలసివచ్చును 17, 
ఈత్చ ర్తి ప్రకారమిది, ఇళ్లు సంహారముగూడం గలుగుచున్నది. ఈ విషయ 

శా ళీ 
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మున గావించువిచారమును సారాసార్విచార మందురు 18, వది యే 

యెచ్చటనుండి పుట్టుచున్నదో అయ్యది యచ్చటనే లీనమగుచున్నద్ 

ఈ విధముగా మహాహయమునందన్నింటికిని సంహారము జరుగును 19 

అది మధ్యాంతములందు శాశ్యతుశుగను నిరంజనుండుగను నుండు హా 

(బహ్మామును జత లనుసంధానమునం దుంచుకొనవలెను 280. బహు 

విధములగు రచనలు' కలుగుచున్నవి; పోవుచున్నవి, కాని యవి రో 

మాత్రమును నిలిచియుండుటలేదు. ఇ్రందుచే సాం రపిచార మావక్యేక 

మైయున్నది 21. అంతరాత్మను (దష్టయనియు సావీయనియు నెల్లర్వ 

దానిమహిమను గాన మొనరించుచుందురు, "కాని యాసర్వసాతీయవస్థన్వు 

గమనింపవలెను 29, ఆదినుండి యంతముదనుక నది యంతయు మాయా 

విస్తారమే. దానియందు నానావిద్యలను కళాకౌశలములు నున్నవి క్షి 

ఉపాధి కంతమును గనుంగొనినవాని కిదియంతయు [(భమయని తెలియున్ను 

ఉపాధిమగ్నుడగు మానవు నెవ్వండు వెలికిదియలలండు? 24, వివా 

కార్యములగు అనుభవకార్యములు సందేవాపూర్ణ ములు [(భమాకుల 

ములు నెన్నటికిని గావు, సాం *రవిచారయోూగమువలననే సాధకులు 

(బ్రహ్మమును బడయుచున్నారు 25. చా _స్తవమునకు మూూలమాయి 

| బహ్మాండముయొక్క- మహాకారణ దేహము. కాని వివేకహీనులగు పురువ్వ్ను 

ఎయపూర్ణ మునే పూర్ష్యబహ్మమందురు 26. సృష్టియందు బహూవిఖు 

మానవులున్నారు. అందు. గొందణు రాజ్యభొగముల ననుఖభవంచు 

చున్నారు. కొందటు అశుద్ధమును మోయుచున్నారు. ఇప్పుడు (పత్యతు. 

ముగాం జూడుండు 27. తామే యందజకంకెను మిగుల గొప్పవారలనుని 

చెప్పకొనువారలెందలోగలరు. వివేకియగు పురుముండన్నింటి నెజుంగును 

98, మానన్రలదశ యాపఏిధముగా నున్నది. కావున దీనిని వివారింపవలణు 

యున్నది. "పెక్కుమంది యీ విధముగ జెప్పుచున్నంతవమూ్యతమున జూ 
(ప్రపంచమును నిందింపంజనదు 28-౨9, పు_స్తకపఠనముననే యొక'వేళ నిశ్చంయమా 
జ్ఞానము గలిగినవో నిత గురువు నేర్చజచికొనవలసిన యవసరముంథడూ- 

కావుననే తనయనుభవముతో వివరణ మొనరింపవలయును కీ0. "పెకుకా- 
మంది చెప్పిరని దాని ననుస్థించువాండు తప్పక (శమలపాలగునని (గ్రహాం 

వలను, యజమాని లేకున్న యెడల వేతనము నెవని నదుగవలయును? జొ = 
యా క కం ౩ 
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ఏడవ సమాసము ... విషయత్యాగము. 

న్యాయకారణమున నిష్టురములాడుట వ్రాలమందికి వెగటుం 

టోం౭యను, మనస్సు వ్యాకులముగ నున్న సమయమున భోజనముచేయుట 
మంచిదిగాద్లు 1. విషయములను జూలమంది నిందింతురు. కాని యానం 

దించువారలే దానిని శేఏంచుచుందురు. అక్టీలగానింతురన్న చో, విషయ 
"త్యాగము గావించినచో శరీరరకుణమే యసంభవమందురు 2. చెప్పున 
దొకటి. చేయునది మజియొనటి, అట్టానరించుట వివేకహీనతవలననే 
సుమా! ఇట్లు నర్తించువానిని గాంచి లోకులు నవ్వుదురు కి. బాగుగా 
విచారించి చూడుండు. ఏషయత్యాగము గావింపనిమెడలం బరలోకము 

కొంచమేని (ప్తాప్తింపనేరదని |ప్రతిగంథమునందును చెప్పబడెను. 4. 

(శోత లిట్లుప్రశ్నించిరి. గృహస్థ శ్రనలోలురు తినుచు", [చాగుచునున్న వోం 
ట *రమార్జినోలే మేని యుపచాసేముగావించుచున్నా రా? (పసంచవిషయము 

లయందు"' గృవాస్థులు, పిరాగులు సమానముగనే కాన్పించుచున్నారు 5, 

"కావున న్ నో 'ేవా! (గురువర్యా జీవాముండనే (పపంచమునందు 

బిజుయయముల 'నన్వండు బరిత్యబింపగలండు? దయచేసి యూాసంగతి నాకుం 

"జెలుపుడు 6. సంపూర్ణ విషయములను విడనాడినపుడే పరమార్థము 
గాపంపనగునని ఇప్పునిషయము. ఏచ్చిత్రముగం గనిపించుచున్నది 7, చ ర్త 
ంయిీస్టు (ప్రత్యు త్త తర్ముసంగాను గీ, 

"నె వై రాగ్యముతోం ద్య్యాగము గాపించినపుటె పరమార్థము లభిం 

చును, (ప్రపంచమును ద్వి శంచినయడల సాంనోపాంగ ముగాల . బరనూర్థ 

మీర్చనును 9. పూర్వశాలమునం దీ యార్యాన_ర్త ర్హమునందుం బలువ్రరే 
జానులుండిరి. వారలుగూడం దొలుత 'సన్నియో కష్టముల సహించి 

జూనులని "వీరుబడసిరి 10. తక్కి-నవారలు మత్సరలోలురై. గతించిరి, 

కొంద “అన్న 'చెరా'దేనుంజా? యనుచు. జనిపోయిరి. మణియు 'నందణలో 

పొట్టకొజుకు (భ ష్లులెపోయిరి 11. తొలుతనుండి వె వై రాగ్యమన చేసిరా 

యుజుంగనివారును, ప్రత్యయజ్ఞానరహి పాతులును, శుచి అభారముల 

చెన్ను తెలియనివారును భోజనమును [గ్రహింపనివారును నగు మాన 

వులు పరులణో మేము సజ్ఞనులమని చెప్పుకొనుచుందురు. వాస్త వమునక$ం 
29 
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(భమయందుం బడియున్నందుననే అట్లు భాషించుచున్నారు 1215. 

తమ పూర్వకృతకర్మములం దలంచి పశళ్చాత్తాసము నొందకుండుటయే 

గొప్పపాపము. అట్ట బద్ధపురుషులు పరోత్క-ర్ష ను గాంచనంతేనే కణకణ 

మునకు దుఃఖమొందుదురు 14. మాయొద్ద లేదు. కావున మో యొద్ద 

నుండుటగూడ వమాకీష్టము లేదని చెప్పుమూననులు పలునురుగలరు. ఉన్నం 

తలో? దృ ప్రిగందినుచు, (ద్రావుచునుండువానిని దరిద్రులు:మాచి సహింపనే 

సహింపరు 15. దివాలా ఎ తనవారు గొప్పగొప్ప భాగ్యవంతులనే నింద 

'జేయుదురు. అంతియగాక సావాకారును గాంచినవో దొంగలు 

కన్నము వేయ నుత్పాహపడుదురు 16. 

(ఈ స్థితినంతను గాంచినపిదపం చెలియవచ్చెడి దేమన వైరాగ్య 

మునకు సమానమగు భాగ్యమెద్దియులేదు. వై రాగ్యములేని 'తౌవున 

అభాగ్యము పాదుకొనును. వై_ రాగ్యములేని పరమార్గకృత్యము యోగ్య 

ముగాదు 17. ప్రత్యయజ్ఞనియు, పీతరాగియు, వివేకబలమున సకల 

త్యాగియు నైై యుండువానినే మహాయోగియనియుు, ఈశ్వరీయ పురుషు 

డనియు _ నెజుంగవలయును 18. మహాదేవుడు అష్షసిద్దుల నువేవీంచి 

యోగదీకును నహీంచి ఇంటింట భితనడుగుచుం దిరుగుచున్నాండు 19. 

ఆ మహేశ్వరునితో నేవేషధారిపురుషుండ్రై నను సామ్యము కాళగలండా 2 

కావున నెల్లరును సమానము కాంజాలరు 20. ఉదానీనుని వివేకిని జను 

లందటును 'వెదకుదురు. దురాశొపీడితుని, మూర్ధని, దరిదుని, దుర్చలుని 

ఎవ్వండును నడుగు 21], పిచారచ్యుతులును, ఆచార భములును 

విషయలోభమున వైరాగ్యమును మటణిచిననారలును 22, భజనయన్న_ 

రుచింపనివారును శుభపునక్చరణ 'మొనర్చనివారలును నగువారి సంపర్క- 

మువలన (ఉత్తముల) మంచితనము వికసింపదు 2కి. వై రాగ్యశీలునై_ 

ఆచార భష్టులు గానివారును, జ్ఞానుల భోజనము పిడువనివారున్కు 

వ్యుత్సన్ను లై. వితండావాదమునందుం (బవేశింపనివారును మిగుల గొద్దిగ 

నున్నారు 24, పరిశ్రమయొక్క-కష్టము ఫలించుటచేతనే . పొలమునందు 

అన్న ము (ఫలము) లభించుచున్న ది, వుంచిపదార్గ ములు తత్క్మా-లముననే 

అమ్మకమగును. జ్ఞానియగు పురుషనిసేవశై_ జనులంద టుత్సాహముతోం 

బరుగెత్తుదురు 25. దురాశొపీడితులకు మహ తుము నిలిచియుండణాలదు. 
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వారల్య్ఞానము విభో ప్రమైపోవును 26, నిరర్గక విషయములను బరిత్వజించి 

కేవలావశ్న్వక నిషయములనే (గ్రహణమొనరించుట వనిషయత్యాగము 
యొక్క ముఖ్యలకుణము 27. పరమాత్ముడు సమ_స్తమునకుం గర్తు 

మాయయనున చేమియును లేదు. ఇదియే వివేకులస మృత ము 28. 

శూూరతరమున మిగుల దీ(వ్రతగలిగియుండువానిని బిన్నలు "పెద్దలు అంగీక 
రింతురు. సోమరియుం ([బయత్నకీలుశు నెన్నంటికి సమానముకారు 29. 

త్యాగాత్వ్యాగ ములు, తర్క-నిషయములు నెజింగి చెప్పినదాని ననుసరించి 

నడుచువాండున్సు పిండ బహ్మాండాదుల యథాయోగ్యముగ నెటింగిన 

వాడును నగు ను త్తమగుణోవేతుడును సర్వజ్ఞుడు నగు పురుషునితోం 
౫లిసికొనుటవలన సులభముగనే సార్థకత్వము కలుగును కి0__81. 

x 

ఎనిమిదవ సమాసము __ కాలస్వరూపము. 

వమరాలమూయయే జగ దీశ్వరుండు. సృష్టి క్ర మము ననుసరించి అప్టభా 

(పకృతి యుక్క- ఆకారము మూలమాయవలననే వ్యాపించియున్న ది కేం 

బ్రదియంతయు నేమియు లేకుండినపుడు ఒక నిరాకారమే, అకాశమునలె 

విసారవమ్మ్శ్మూాతమై యుండెను. అప్పుడు కాలాదికముల కల్పనముగూడ 

లేకుండాను 2. ఉపాధి విస్తారవైనప్పటినుండియు. గాలము దృగ్గోచర 

మయ్యెను. 'చేకున్న-వోం గాలమునకు స్థానమేలేదు కి. ఒకటి చంచలము, 

ఒకటి నిశ్చలము. ఈ రెండునుగాక కాలమనునది యెచ్చటనున్నది ? ఎంత 

దనుకం జంచలమో అంతదనుకం గాలమని యనుకొనుము 4. అవకాళ 

మును ఆకాశమని చెప్పుచున్నారము. అవకాశమని విలంబమును జెప్పు 

చున్నారము, అట్టి విలంబరూపమగు కాలమును గూర్తైజటుగవలెను 5, 

ఆ విలంజబము సూర్యుని కారణమున మనకు విదితమగుచున్నది. దాని 

వలననే సమ _స్తమునుగణింప నవకాశముకలిగినది. మజియు గనురెప్పపొటు 
మొదలుకొని యుగములదనుక  లెక్కి-ంపంగలిగితిమి 6. సూర్యుండుంట 

వలననే నిమిషము గడియ, జాము, దినమ్కు సంధ్య, పశీమ్కు నెల, 

అయనము, సంవత్సరము, యుగసృష్టి యేర్చడెను 7. సూర్యుని సంబంధ 

ముననే ఈ భూమండలమునందు సత్యయుగము (లేత, ద్యాపరము, 
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కలియుగము మున్నగు యుగముల సృష్టి యేర్చడెను. శాస్ర్రుములలో 

'దేవతలకుం 'జెప్పంబడిన "గొప్పగొప్ప యవస్థలన్ని యు సూర్యుని కారణా 

ముననే యుల్పన్న మయ్యెను 8, తీగుణాత్శకులగు (బహ్మావిమ్లు మ హేళ్వ 

.ఈుల- కృత్యము (ఉత్పత్తి స్థితి సంహారముల్పుసూత్మురూపముగన్సు విశేష 
రూపముగను అన్నివిండములందును జరుగుచున్న ని. కాని జనులు సంప్ర 

.'జాయమును వదలివేయుచున్నారు. ఈ కారణముననే చారికి అజ్ఞ త 
కలుగుచున్నది 9. మిశ్రిత (తిగుణము లెన్నంటికని వేజువేణు కాంజూలవు, 
ఆదినుండి అంత్యమందనుక సృష్టిరచనము వానివలననే సాగుచున్నది. వది 
సెద్దదియ్య, ఏది చిన్నదియో మెట్టు నుడువనగును ? 10. ఇది జ్ఞాత 
యొుక్క-వని, 'అజ్ఞుని వ్యర్థముగ .(థమయందుం .దగులొ-నుచున్నా (డు, 

అనుభవసహాయమున ముఖ్యత _్ల్యము నెటుంగవలయును 11. ఉత్పన్న 

కాలము, సృష్టీకాలము, స్థితి కాలము, సంహారకాలము మున్నగు ఆద్యంత 
కాలములన్నియు నిలంబరూసములే 12, (ప్రసంగానుసారముగం .గాలమను 
'వేరుపడిపోయినది. .అనుమూనకారణమున నీయంశ మొకొవేశం జక్కుల 
-ధ్యానములోనికి రాకున్నచో ముం దీ విషయమునుగూర్చి యింకను 
“వినుడు 1కి, 

వర్ష కాలము శీతకాలము, ఉష్టకాలము సంతోషుకాలము సుఖ 
చుఃఖకాలము, [పాత కాలము, మధ్యాహ్న కాలము, సాయంకాలము, 
=వసంతకాలము, పర్వకాలము కశనకాలము మున్న గుకాలములన్ని యు 
'(బసంగానుసారముగా నెబుంగంబడునుండును 14 - 15. జన్న'కాలము, 
'బౌల్య కాలము, ' తరుణకాలము, వృద్ధకాలము, అంత్య కాలము, విషను 
కాలము. మున్న గునవియెల్ల సమయముయొక్క- రూపములు 16. సుశా 
లము చుప్కా-లము, (పదోషకాలము మొదలగు సమయములన్నియుం 
గలిసి కాల మనంబడును 17. జరుగుచున్న దొకటి తెలియనచ్చుచున్నది 
వేజొకటి. దీనిపేరు వివేకహీనత. _నానావిధములుగనున్న. (పనృత్తి 
జనులు ప్రవ నీనే మెబుంుదురు 18, ప్రవృత్తి అధోముఖముగ 
నడుచును. నివృత్తి ఉచ్చముఖముగా నడుచును. ఉఢచ్చముఖముగా 
నడుచుటవలన _ నానాసుఖములు కలుగును. వానిని వివేకియీ 
యెజుంగును 19, (బహ్మాండరచన మెచ్చటినుండి జరిగానో 
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యుంతేదనుక. వివేకీయగు పురుషుడు తనదృష్టిని [(బసరింపంజేయును. 
ఆఅంతియ. ౩క వివేకి వివరణ మొనరించి యొనరించి పూర్యోపర (మూల) 
ఫ్టైతులకుం (-ఛ్రాపించును 20. |ప్రపంచమునందుండి పరమార్థమును సాధించుం 
ఎ *ండున్కు (బ్రారబ్ధయోగమున జనులలోలలిసియుండువాండును గూడ 
“3 ఎస్టీతిన్' కుడయును 21. మానన్రలందణకును మూలమొక్క-టియే. 

'ఆ ని ౧౧౨; మానవ్రలలోో? గొందజు జూతలుగను మటికొందబు మూరు 
య. క ల న. నో లుగా నుణుల్నరు, వివేకముతో. దత్కాలముననే పరలోకమును సాధింప 

వ అను 292. నివేకమువలననే జన్మము సార్థకమగును, వివేకినే ఇహోపఠర' 

ను *ధకులగసు జనులు మంచివాండందురు. వా _స్థవములో ముఖ్యత _క్రము 

నొన్నేపి ౦వ లెను®ిశి, వివేకహీనులగు మనుజులను పశుసమానులుగ భావింప 
నవ లను, అవివేకులమాటలు వినినమెడల( బరలోకమెట్టు లభింవలలదు? 
24. మర-చిదీ/ దీనివలన మీనదేవిపోవుచున్నది. మానవులెట్లు కర్మము 
నొనరింతుదోే అట్లు' ఫలము' నొందుదురు. విత్తినబెద్దియో అదియీ ' మొల 
యును? వవటేయు దానినే' మానవు లనుభవింతురు 25. ముందుంగూడ్త' 
చావంెట్లు గావించునో యట్లు'ఫలమొందును. భో క్షియోగమువలన భగ 
'లఎ -నుండం లభించును. భగవంతునకు భ ర్థునకు నైక్యము కలుగుటవలన ' 
అపూర్వ ముగు సమాధానము (ప్పాష్టించును 26. చచ్చినవిమ్మటం దమ 
_ర్తిని'లోకమున వదలిపోవనివారలు సాధారణముగ నోక్లే లోకములోని 

వొచ్చుచుం  బోనుచుందురు. చతురులయ్యును  భర్భమును వీజతురు. 
వము 'చెచ్బవలయును?' 27, అంతయు నిచటి దిచటనే యుండోనని తెలియు 
"చున్నది. ఓయా సోదరా! చెప్పవేసు? ఎవ్యంేముతీసికొని' బోవు 
యున్న ంయడు? ౨8. సాంసారికపదార్థముల విషయమున ఉదానీనతతో 
నుండవతాయే. మోజియు' నిన్చింతగ పొవేకమును సాధింపవలయును. ట్లు 

౫వయుటడేే అలభ్యు డగు జగ దీశ్వరుండు లభించును 29. జగదిశ్వురుయు- 

లభించుటకోసమానమగు లాభమెద్దియు లేదు, అవసరమునుబట్టి అన్నింటి. 
ని '"నరించూ*దు-గృహూకర్మములు నెజువేర్చుచునుండిననుగూడ ' సమాధానము " 
(బు _ప్టించను 80. 

ఇ్రూార్యకోలమునందు' జనకాది రాదన్యూ '"లెందరో రాజక్షామునో 

"జు *లించు-చు ' భగవానుని బొందిరి. ఇప్పటికిపాడ న్ని పుణ్యకశ్లోకు'లెందరో 
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గలరు లి1, రాజునకొకవేళ మృత్యువాసన్న మగుచో నా రాజు తనకున్నది. 

గదా యిని లతలు కోట్లకొలంది రూప్టముల లంచమిచ్చెద నన్నను , 

మృత్యువాతని నేమ్మాతేమును విడువజాలదు లీ2. బది యిట్టి పరా. 

ధీన జీవితము. జీవికసంబంధములగు నానావిధ కస్టోద్వేగ చింతొదులయం . 

'బెంతదనుకం జిక్కుకొని యుందము? కికి. కావున మానవుల *౦*| (పపంచ. 

మను (గార్హస్థ్వ్య్రమన్సు వ్యాపారవీధి తెజువబడియున్న ది, దీనియందు? 
జరించి యీాశ్వరుండను లాభమును అర్జింపుండు. అప్పుడే యా కష్ట 

ములకు (బ్రత్యాన్నూయము లభించును లి4. 

Pe ODO | 

తొమ్మిదవ సమానము _ (ప్రయత్న మునుగూర్చిన యుపదెశము. = 

దుర్చలులును, జేతకానివారలును, దర్శిద్రులును సోమరులున్ను.. 
దిండిపోతులును, బుణగస్తులును నగు మనుజులందజును మార్గ తము, 

వలననే న్యస్తులై (వేరుపడినవారలుగ) యున్నారు. ఇంక నేకారణమునను . 
గాదుసుమా! 1. “లినుటకులేదు, (తాగుటకులేదు, తోొడుగుటకులేదు. 

పజచుకొనుటకులేదు, కప్పూకొనుటకులేదు. కడకు నివసించుటకు గుడిసె 
గూడ లేదు. అభాగ్యుండై యున్నాండు 2. సహాయులులేరు, కుటుంబులు 
లేరు ఇష్టులులేరు మ్మిత్రులులేరు ఎజింగినవారలుగూడ _ నెచ్చటను 

గానివింపరు. ఆశ్రయరహితుండును బరబేశియును వై యున్నాండ్తు కి.. 
ఇట్లున్న పురుషు. డేమిచేయవలయును? ఎవరిసహాయమును దీసికొన 
వలయును? [బదుకవలయునా? 'లేక్ర ఇభావవలయునా? ఏ విధముగ వర్తింప. 

వలయును ? తెలుపమని యొకడు (ప్రశ్నించెను, . ఈ [పశ్నమున. 

కింకొకం డీవిధముగాం (బత్యు త్తర మొసంగెను. (శ్రోతలు సావధానులై.. 
వినవలెను 4-5. 

'పెద్దపని గానిమ్ము, చిన్నపని గానిమ్ము, చేయని "జేదియుం గాజా, 
లదు, కావున నో నిర్భాగ్యుండా! (ప్రయత్నమును గానింపుము. దానివలన 
నీవుగాడ భాగ్యవంతుండ వగుదును 6. చిత్తమే సానధానముగ నుండ, 
నపుడును యత్న ముగూడం బూ ర్తిగ నెరొవేరనపుడును, సుఖసంతోవములు' 
లభింపవలయునన్న చో నెట్లు లభించును? 7, కావున సోమరితనమును 

| 
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కుడువవలంమును, పరిశమతోం (బయత్నము చేయవలెను, వ్రంతియగాక్ష 
దుర్గి ప్ప తేతను దొలంగద్రోచి 'వెలువరింపవలెను రి. 1పాతఃకాలమున తేచి | 

త స్పు శరణము గావించి నిత్వనియమానుసారముగ సుభాషీతములను . 
గొన్నింటెిని ప్రశింపవలెను 9. వెనుకటిదానిని వల్లీంచి ముందుదానిని 

బఠింకు వరా, సియమబద్ధముగం (బవ ర్సింపనలెను, వ్యర్థముగ వదరరాదు . 

10. హులువనిసరనమునకు దూర ్మమేగి పవ్మిత్రుండై రావలెను. మణుల 

వచ్చునపుడజు దేని గొనిరావలెను. రిక్తవా గా స్తములతో వచ్చుట 
మం-చిటదెగా దు 11. ధాతవృస్త్రములను బిండి | అరవేయవలెను. పాదము, 
లను బాగ గడుగుకొనవలెను, అనంతరము యథానిధముగ 'దేవదర్శన 
మును 'కేవుతార్పనమును గానింపవలెను 12, పిదప గొంచము . పలా 
హోర మొనరించి తనవృ్తిని నొ"నర్చవలెను. పరులనుగూడ( దనవారలుగ 
'నంచవతెమ 18. సుందరముగా నకురములను లిఖంపవలెను. స్పష్ట ముగను . 

సరిగను జదుననలెను, మనన మొనరించి మర్మమగు నర్థము (గ్రహింపవలె 
ను 14, య్నుక్తమును సుందరమునగు రీతిగం (బన్నింస పవలెను. చెప్పునది. 
శాం -జెలియునట్టు స్పష్టపరచి చెన్సవలెను. అనుభ వములేనిది చెప్పం. 

గహూడదు.. అట్లుచెప్పటనలనం చాపము కలుగును 15. సావధానముగ 

నుండవలెను, నీతిమర్యాదలను గాపాడవలెను, జనులకు రుచించునట్లు 
(కీయాసిళ్లై నొనరింపవలెను 16. వచ్చినవానికి సమాభానము కలిగించి 

వారికాథ్క అధ్యాత్మనిరూపణము, సందర్శోచితవర్తనము జరుపవలెను 17, 
'తాళను ,. చిజబుతలు, ముద, అర్థము, (ప్రమేయము, అన్వయము . 

మున్ను గునవి శుద్ధముగ నుండవలెను,  గద్యపద్యాది దృష్టాంతములుగూడ, 

శుద్ధ అాాలి (గమౌానుసారముగ నుండవలెను 18. పాడుట్క, వాయించుట, 

ఆమేటు, ఇోవభావములను వెల్ల డిచేయుట్క సభారంజకములగు మాటల 

నుయువ్రుటూ, ఉఆపకథ, ఛందః ప్రబంధములు మొదలగు నివియెల్ల సిగను 

జక్కంాయంయు. . నుండవలెను . 19, _"పెక్కండ సమావేశపజచి యెవరి'కేది 
యిచ్భ్బ౭నోూ దానినే చెప్పవలెను, ' మజియు కథయందు (త్రుటులను . 
(అఆపుటలు) జేరనీయరాదు 20, జనులను మిక్కి-లిగ 'వెక్కి-రింపరాదు. , 
లోకుల దయములను నిప్పవలెను. లట్లొనరించినమెడల సులభముగా 
యనా వ్యాపించును 21, భ_క్తజ్ఞానవై రాగ్యయోగములను మననము 
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వాత వానినే వలువురనుం జెలుసనలెను, 'ొను నశుచుకోనక యిగేరుల 

కుం జెపునదంతేయు మిథ్య కీ. స్నానము, సంధ్య, జేనతొర్ల (ఏనమునొనర్చి 

ఏకొంతమునందు జపమును ధ్యానమును గాసింస నెను. పొరినగను 

అభ్యాత్మనిరూపణమును గానింసనగను 4, శరీరమును బరోపళారమున 

నన్వాయింపనలెను. వృక్క వముంది సువారించనతను. ఎనరినిని పోని గలుగ 

నీయరాదు స. దుఃఖులు, నీడితులు నగసువారల  నిరుంగగనలెను. యా 
శ సగ నట్టివారలకుం దోన్చడనలెను.  ందటితో  మృుదుమభురముగా 
మూాటలాడనవలతెను 6. ఇతరుల దుఃఖములనుగాంచి దుఃఖియు, ఇగరుల సుఖ 

మునుగాంచి నుఖియునగువాంటో ఉన్నమ పురుషుడు. మృదునచనములకో 

(యాణినూ తులను గలుపుకొనవ౫ను 7. "పక్కోమంది యస్య్వాయమును 

తమింపవలయును. "పగ్కు-మందితలపై ల కార్యమును చానొక్కరుండ 

చేయవలయును. మజియుః బరులను సన్నానింపవలయును ర. ఇతరుల 
వాదణశుములోని భావమును (గ్రహించి తదనోసొరముగాం (బన. గ్రీంస 

వలయును. ' జనులను నానొనిధముల న్నక సరిశిలింసనలయును 9, మిగ 
భావమీగ నుండవలయును, తః గ్కాలముననే ఉ తరము “దస్పనభయును, 

ఎప్పుడు (నోధస్వభానముగో నుండరాదు. శమరూపుల శ యుండనల. 
యును 10. సోమరితనను నంతలోనిడిచి వ్రయశ్నమంను స మించి 
మేంయనలెను, ఎనరిసట్లగూడ మత్సర ముంచరాదు 11. ఉ_గ్లమప పదార్థము 
నిశతరుల గయనగును. "శ్షుము నొలోచించి పలుకుట యుచితము. సభా 
శఛానమువెంటం దన గ ఏహస్థభర్మమును సగాబొళించుకొనదగుఖు 12. 

మరణమును స స్మరణమునందుంచుకొని హారిభా యందు. చోర్చరో 

భానముతోనుండవలెను.  మరణానంతరమునంగూడ భూలోక మున దన 
ర్తీని నిలిసియుంచనలెను 1కి. (స త్తమన ర్లనము గల మానను జను 
లందణకుం బరిచితుండ్రై యుండును. (ప్రజలదతీయెక సనీతుభానము గలిగి 
నర్తించునాని _ శేవిషకుమునజేని లోసము గలుగదు [4 ఇట్టి 
యు_త్తమగుణములు గలనానినే నా స్తవమునకుం బురునుం డనందగును, 

ఆతం శొనరించు భో జననలనం బరోమాగ్నుంశు తృ స్టీనొందును 15, ఇతరు 

తంత ' ధిక్కరిరచి మూటలోడినను దన శొంతిని భంగము గానిందందగను. 

దుర్ణ నులనోం గలసిమెలసీయుండు సాధున్రులు ధన్యులు (అనగా జుగ్గయుల్లను 
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దమవంటివారలనుగం చేసికొందురు :6. క్టానవై రాగ్యాది G త్తమ 

గుణములతో శోభించుమూనన్రం డొకండే యా భూమండలమున యూ. 

గ్యుండు 17. తాను స్వయముగా గష్టమును సహించి పలువురి కుప 

కారము జేయవలెను, మజీయు సీ విధముగాం దన చేహమును బరోప 

కారమునందు నియోగించి కీ ర్పిరూపముతో. (బపంచమునం దమరుండై. 
యుండవలెను 18. కీ  ర్తినాశించినవో సుఖము లభీంపదు; సుఖమునాశించి 

నవోం గీర్తి లభింపదు. విచారములేని సమాధాన మెచ్చటను లేదు 19. 
'రెండవవాని హృదయమునకు [శమ గలుగంజేయంజనదు, మజుపు 

నెప్పటికిని దరిజేరనీయంసాడదు. కతమాళీలుడగువాని (ప్రతిష్ట "ఇప్పటికిని 

హోనిగలుగదు 20. తనదై నను, బరునిదై ననుకానిమ్ము. అందజిపనులను . 

నెరవేర్చ్పవలెను. సమయమువచ్చినప్పూడు పనిచేయుటలో  వెనుదీయుట 
మంచిదిగాదు 21. చక్క (న్నమతగ) మాటలాడుటవలన సుఖము 
గలుగునని యంద జెణింగియున్నారు,. పరునిమై తము అత్మీయునివల 
నాడరింపవలెను 22, కఠినశబములు కటువుగనుండంనని అంద 'తెణింగియుం 

గ్లాందజ్రు కరినవ్తాక్ట్యమ్లుల 3 నేలకో నుడువ్నచుందురు 28. తనవద్దనున్న చిన్న 
వస్తువు నింకొకండు గై కొనినవో మనస్సున కెంకేని (శ్రమగ లుగును, న్ 

యెల్లరకు నుండంనని | (గహింపవలెను 24, ఇతరులకు మనో వేదనమును, 
గష్టము గలిగించు వాణి అపవ్విత్రమైనది,. అపవ్వితవాణి యెప్పుడో 
యొకప్పుడు తననుగూడ సంహారించును 25. విత్తినదే మొలచును. 
మాటలాడినరీలిగనే ప్రత్యు త్త తరము లభించును. ఇట్టిస్థితలో: గర్క-శముగా 
నేలమాటలాడవలయును? 26, తనపురుపార్థ వై భవములవలనం బలువురకు 
సుఖము గలుగంజేయుట యు  కమెగాని ఎనరి-కె నను గష్టముగలుగం 
జేయుట రాతీసకార్యము 27, దంభము, దర్పము, అభిమానము, 
(కోధముగలమాటలు పలుకుట అజ్ఞానిలక్షణమని భగవద్దీతేరొక్క. 
పదునాజవ ' యధ్యాయమునందలి నాలుగవశ్లోకమునం జెప్పంబడెను 28, 
a  తమగుణశోభితుయే మిగుల సజ్జనుండు, అట్టివానికై మనుజు లెందణోో , 
వెదకుచుందురు 29, |కియలేని  శేవలకట్దల్థునము కుక్క-గావించినవమనము. 
యోగ్యుండగువాండు దానివై పుచూడనే చూడండు 80. మనస్సుబురికొల్సి 
భ కియోగము ననుష్ట్రించువా(డును ఊ_త్రమగుణముల నవశ్య ముగా 
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(~హోూంచువాయడును నగు మహాపురుమనిశకై జనులు వెదకుచుందురు 31... 

క్రాక్టక్తై మహానుభావులను. పురుషులు జనసముదాయమును , (ప్రోగుచేయ. 

వలయును... భక్తియోగముతో బేవాధిబేవుడగు పరమాత్ముని. దన, 

ఈ - మినిగాం జేసికొనవలయును శీ2, ఎప్పుడో యొశదినమున నాకస్మికముగా! 

ఇకా వవలసియున్నదిగదా ! ఇక (మరణానంతరము) భజనము. నెన్వుడు 

డక్యుంగ లండు? ఇట్లు తలపోసి ఇంకను "బెక్కండుజనులను భజనమునకు 

చయముకూర్చ్పవలయును లిక్కి, (నా యభిప్రాయమేమని యడిగినచో) శిష్యుల 

నింఆకీవియు నడుగజనదు. ఓ యన్నలం*! నేను మరణించిననిదప మోర 

అుందటును జగదీశ్వరుని భజింపుచుండుండు. (ఇదియే నా కోరిక అనెదను) 

ఇుదొయె నా ప్రతిజ్ఞ 84, కావున మిగుల నుక్సాహముతో జనస ముదాయ 

నమును (పోగుజేయవలయును,. త్వరితముగ ేవాధిబేవుని (ప్రసన్నుని 

7ఇ “తుంచుకొనవలయును లిక్, 

వ్రంక సముదాయముకొటుకు ఆవశ్య ములగు విషయములు రెండు 

లను. శోతలందజును సావభానముగ మనస్సు నిటనుంచి యవియేవియో 

కునవలయును 86, "పెక్కుమంది హృదయములలో భక్షి యేయు క్రి వేలన 

యత్సన్న_మగునో నా యుక్తి (ప్రబోధయు క్తి (బోధించునై పుణ్యము) 
అనేకుల వ్యాదయమును దనవేతిలోనికిం దీసికొనవలయును 87 “వెనుక 

కఎవదింవంబడిన యు త్త్వవుగుణములు. మానన్రన కుండనలసినవె ! కాని 

(పబోభశ_క్తి (ఉపకేశమునిచ్చెడుబలము) వాని యన్నింటికరాటు నత్యధికా 

వత్వ్యకమయు కిరి. రెండవ నిషయమెద్దియన్న, చెప్పినదాని నెవండనుసరించునో 

కెబుదటుం దానొనరించి పిదప నితరుల 'నెవండుచేయుమని చెప్పునో 

అ౨క్టికివానిమూటల  చెల్లరును సత్యమని యంగీకరింతురు 89, జనులు 

త చుక రుచింపనిమాట లెన్న టికిని విశ్వసింపరు. ఆ పరిస్థితులలో నొంటరిగ 

నాకళశామనుజుం జేమిచేయలలండు? 40. కావున వెంబడించువారలు 

(=నుఎచూయులు ఉండనలెను. కొద్దికొద్దిగ వారికి నేర్చవలెను, మెల్ల 
కంల్లల. వివేకసహాయమున వారలను దీరము జేర్చవలెను 41, కాని 
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యీదే 'పావకముతోం గాదగుపని, దీనీని వివేకులే చక్క-ంగ యు'క్షియ్క్త 

ముగ నెరోవేర్చగల్లియుందురు! బ్రతరులవలనన్న నో, పొపము' వ్రతలులు'. 

(భోమకు”లోనై' తగవులోడుచుందురు 42. మై నస్టమేమియులేని ఒంటరి 
వీనుజుడు 'పలువురీతోయోళాడి యెట్లు జయంపగలయ? ఈ కారణము 
ననే ' వలేవురుషోసుపోలను' దనకిష్టులనుగ' నుంచుకొనవలెను శతి; 

పండెండవ దశకము సమాప్తము, 
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( నన ఇద పదమూ/పవదళగము. 
ముడు. 

మొదట్ సమాసము - ఆతా నాత్మ వివేకము. 
ఆత్భనుగూార్చియు, ')నొత్మినుగూర్చియు ఓబీచన 'షునరింసవ లెను, 

౧నంతరమున చక. మననము గాంంసవభయును, మననముొనర్సీ దృఢ 
పూర (ముగ మనస్ఫునందు భి'రంపనలయును 1. అళ్థయద్ది, ? రన్న క 

యుద్ద % దీని నిరూసణమును సానధానులాగే వినుంచు 9, రాణములలోం 
జప్పయడిన ఏధముగా నలుచఖనుటు (6 డదిస్వేదజాది నాటుగుయోనులు 
నొలుగు చాలు (పరొపథ ౧౫ మొదలగు నాక్కులు ఎనుబదినొలుగు 
లయల జీవడాతెలు , లోకమునందు న గ్రుయచున్న ధి ల ఈ సృస్మ్వయందు 
అపొరయులు నానోంధముటునను.. భరీరములుగలను, వానిలో అత్య 
యష్టతోా. యిపుడు. సర్మయి:ఫవలయును 4 అత్మ ప్రత &దృళ్యతో 
అజాచుయన్నది.. గవణముతో సొలించుచున్నది,. నొాలుతోం జవిజాచు 
చున్నద స. (ఖై మున్. వాసనను “చున్న వ, సర్వాంగములతోం 

డాసచున్నది. వొన్కు-నుదు శట్టునము సలుగటోయుచున్నది. 6, అత్య 
సొనభానముగనుండి వంచల్నముయున్న గి, ద యొకటి  వ్రరదియ 
సభోాయమున. నలుదిక్కి.లను సమ్యగ్రమగు నలజడి ౧లిగంచుదున్నుటది 7. 

అత్మ పాదములను నడీపించుచున్న టి, 'బీనులను. గదిలించుచున్న ది, కను 
బొన్యుబం జనించు. టి, కనులను (దప్పు నున్నది, మటియు నిగరసం3త 
ములను . జూపుచున్నప 8 అత నుభోములు పలిగంచుచున్నది, లఎంసం 

_ యుచున్నద, గోకించుదున్న ది, దస్సిచున్న ద, నవునము గాసంచుచున్ను ది, 
ఉమియుచున్నుడి, అ. ము తీమిచున్నది, నీళ్ళను (దాంయుచున్నది 9, ఆరి 
ములనమూాత్రనుబను. పిసర్భించుచున్నది. సంపూర్ణ జేీహమును నిర్వపి*ంచు 
చున్నది. (ప్రవ్భనినృణ్తుల సిదారించుచున్నది 10. అత్ని వినుచున్నది, 
తూచుచున్నది, అ| ఘాణించు చున్న ది, .రుచింణాముచు.." ద, సొనానిధనముల 

ఎగురింయుయున్నది, సంతోోసంచుచున్నది. వుణియు భయపదుదున్నది 11, 
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ఆనందము, వినోదము, ఉజ్వేగము, చింత, కాయము, ఛాయ, మాయ, 

మమతల ననుభపించునదియు జీవితేకాలమున నానావిధవ్యథల నొందు 

నదియు ఆత్మ 12, పరమార్థ మునం దాస్థం "బెట్టుక్ నునదియు జనులలో 

మంచిచెడుంుల గావించునదియు” దనవారలను (బతికించునడియు. "వెళ 

వారలం జంపునదియు నాత్మ 18. యుద్ధసమయమునందు ఉభయదళముల 

లోని మనుజుల దేవాములం చాత్మ యావరించియున్నది. అత్మచచ్చుచుం 

బడుదుం జంపుచుం బడవేయుచునున్నది 14. అత్మ వచ్చుచున్నది, పోవు 

యన్నది. 'దేహమున వృర్తించుచున్నది. నన్వుచున్నది. ఏడ్చుచున్న ది. 

పశ్చాత్తాపము నొందుచున్నది. ఉదో్యగానుసారముగా ధనవంతుండొ, 

దరిిదుండొ యగుచున్నది 15. విజికిపందగన్సు బలవంతు(శుగనుు విద్యా 

వంతుండుగను, మూఢుండుగను, న్యాయవంతుండుగను, ఉద్ధతంండుగను 

నగుచున్న ది ఆత్మయే 16. ధీరత్వము, ఉదారత్వము, కృపణత్వము, 

ఉన్న త్తత్వము, విచకుణత్వము,  ఉచ్చృంఖలత్వము, సహనశీలత్వము 

మున్నగు భావములు గలదియే ఆత్మ 17. విద్య, కువిద్యయను రెంటిలో 

“నానందరూపమున వ్యాపించి వ_ర్టించునదియు, ఎచ్చట జూచిన నచ్చట 

నన్ని దెసలం గాన్సించునదియు అత్మనాంబడును 18. నిదించుచుం 

గూర్పుండుచు, లేచుచు, నడచుచు, బరు7క్తుచు, ఊగుచు, బొరలుచు, 

మతియు జోడుగనుండి యోచనలం గావించుచు నుండునదియే ఆత్మ 19. 

పు స్తోము చదునునది, అర్థమును బివరించునది, 'తొళమును ధరించునది, 

పాడందొడంగునది, వాదవివాదములను గావించునది యాత్మ యేసుమూ 

20. చేహమునం చాత్మలేకున్నవో నా "దేహము శవమగును, ఆత్మచేవా 

మును వెంబడించుకొని సర్వము గావించు చున్నది ౨1. ఒకటి లేకున్న-వో 

"రెండవది యెందులకుం బనికిరాదు. ఆత్మశరీరముల సంయోగమువలనసమ_స్త 

వ్యాపారములును నడచుచున్నవి 22. "దేహ మనిత్యము, ఆత్మనిత్యము 

ఇదియే నిత్యానిత్యవివేకము. ఆ సూయ్మము (ఆత్మ యొక్క సంపూరర్థ 

వృత్తాంతమును జ్ఞనులే యెబుంగుదురు 28. పిండమునందు చేహాధారి 

జీవుడు, (బహ్మాండమునందు దేహీ శివుడు, మజియు నీశ్వరతనుచతుష్ట 

యమునందు చేహి ఈశ్వరుడు 24, (తిగుణాతీతుండగు అర్హనారీన శేశ్వరుని 

'సలననే సము_స్తసృష్టీనిస్తారయు జరిగెను 25, అచట (అర్థనారీనకేశ్వర్ 
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నందు (స్ర్రీత్వపురుషత్వములెవ్వియు 'బేవనియు గొంచెముగనో నొప్పగనో 
వపవంచలరూపముగ గోచరించుననియు జక్కూలగ విజారించినచో విశద 

మగును 26, ఆదినుండి యంత్యముదనుకను (బహ్మాని "మహేశ్వరులు 
మొదలుకొని చీమదనుకను నందబును దేహాధారులే, ఈ నితా నిత్య వివేక 

మును జతురులగువారలెల్లరు నెటుంగవలెను 27. జడమంతయు అనిత్యము. 

సూత్ముమంతయు నిత్యము. ఇందు నిత్యమెద్దియో అనిత్య మెద్దియో ముంచే 

చెప్పితిమి 28. (యోగులు వివకముతో నీ న్థూలసూత్యుములను "రెంటిని 
లంఘించి పోవుచున్నారు. కారణ' మహాకారణచేపాములనుగూడ విడిచి 

వేయుచున్నారు. మజీయు విరాట్టు, హిరణ్యగర్భులను సైతము ఖండన 

మునరించుచున్నారు 29. దీనికి. బిమ్మట వృ త్తి అవ్యాకృతమగు మూల 
(పకృతిలోనికరిగి కూర్వుండును. ఇంక నీవృ త్రీగూడ నివృ ర్రియగుటకు 

అభ్యాత్మనిరూపణమును వినవలెను 80. వ్రిచటం జెప్పబడిన ఆత్మానాత్మ 

వివేకమువలనం జంచలాత్మ ప్రత్య యమునకు వచ్చును. ఇక రాంబోవు 

సమాసమునందు సాం"ఎ*+రముల నెణజింగించెద కి1, 

రెండవ సమాసము _ సారాసార విచారము. 

ఈ కనంబడుచున్న సంపూర్ణ (బహ్మాండాడంబరమునందు సార 

మెద్దియో అసారమెద్దియో గు ్రెటుంగవలెను 1. కనంబడునదియెల్ల 

నశించుచున్నది, వచ్చునదియెల్ల బోవుచున్నది, కావున నెల్లప్పుడు 

చెదరక యుండుదానినే సారమని (గహింపవలెను 2. గతసమాసమునందుం 

జెప్పిన అత్మానాత్మనివేకమున ఆత్మయెట్టిదో గుర్తించి విడిచివై చితిమి. 
అంతియగాక ఆత్మ నెజుంగుటవలన మూూలముయొుక్కో-జూడ గోచరించెను కీ. 

కాని ఆ మూలములో శేషింెడి వృ_త్తిగూడ నిన్న త్తిగావలెను. అందు 
లక (కోతలు సారాసారవిచారము చక్కల చేయవలెను 4. నిత్యా 

నిత్య వివేచనము గాఏంచితిమి. అత్మ నిత్వమని స్థాపించితిమి. కాని 

యానిరాకారమునందుంగూడ నివృ_త్తిరూసముకో హేతువు (నివృత్తి 
యను భానన్స _ అశ్లే నిలచియున్నది 5. ఈ హాతువనునదిగూడం 
జంచలమే! వా_స్తవమునకు నిశృలము నిర్గణమైయన్న ది, స్తారాస్తార 
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వివారమువలన నీ చంచలము (ఆత్మభావన్మగూడ నిరసనమైపోవును 6, 

ఇ్రది నక్ళరము. కావుననే యిది చంచలము. అది శాశ్వతము కావుననే 

నిశ్చలము. నిశ్చలముముందుః జంచల మెగిరిపోవును 7. జ్ఞానమును, ఉపా 

సనమును జక్థాలం ెలిసికొనుము, ఉపాసనమువలన జనులున్కు జగ 

త్తును ఉద్ధరింపబడుదురు 8. (ద్రష్ట, సామీ జ్ఞాత్క జ్ఞానధన్మి చైతన్యము 

మొదలగువానికన్ని 6టికిని బయినున్నస త్తయు, ఈజ్ఞానస్వరూపులన్నియుం 

బర్భబవ్మామేయని చక్కగ విచారించుకొనుడు 9. కాని యోజ్ఞానము 

౧హాడ విజానమగును. మతములన్నింటిని జక్క-6గ విచారించిమాడు(డు, 

చంచలమతయు నాశనమగుచున్నది 10. నాశవంతమగుచున్న బెల్ల నిజ 

ముగ నాశమగుచున్న దా లేదా యని సంశయించుపురువుండు సులభముగ 

నన్న (టికిని జ్ఞానాధికారి కాజూలండు 11. నిత్యమును నిశ్చయముగ 

నెజింగినవీిమ్మటంగూడ నొకవేళ సందేపహాములకు బాల్పడుచో నట్టి 

మానవుడు మహామృగజలమునందు' గొట్టుకొనిపోవుచుండెనని భావింప 

నగును 12, పర్నబహ్మమునకు షయములేదు. అది యతీయము. సర్వ 

వ్యాపి. ఆ నిర్వికారమునందు హేతువు (సందేహము) లేనేలేదు 18, 

పర్యబహ్మము మిగుల గొప్పదియు నఘనము నై యున్నది. ఆదిమధ్యాం 

తములయం దది అచలముగ, అటలముగం, బూర్జ ముగ యథాపధమున 

నున్నది 14. చూచుటకది గగనముగ నున్నను గగనముకంకెను మిగుల 

సఘనముగా నున్నది. దొనియం దంజనము (మలముతమములేక అనిత్యతు 

చేదు. అది నిరంజనముగను నిరంతర మేకరీతిగం (బకాశించునదిగను 

నున్నది 15. చర్మచతులు, జ్ఞానచతులుగూడ _ నిరరకములే, నిర్జుణము 

వా_స్తవమునకు _అలత్యము, లకీంపంబడనేరదు 6, సర్వసంగపరి 
త్యాగము గావంపనిది మానవులు పర్యబహ్మమును గాంచంజూలరు, 

మాన్యగర్లుని (బ్రవ్మామున్సు సర్వసంగ త్యాగ మొనరించి దర్శింప 

వలెను 17. నిరసనము గావించుటవలఖన సమస్తమును వెడలిపోవును. 

చంచలమంతయు. దొలంగును. నిశ్చలపర్యబహ్ముము నిలుచును. ఇదియే 

సారము 18. ఎనిమిదనదేవాము దనుక (మూలమాయవజక్కు నిరసన 

మగును. సాధుపుంగవులగు మానవులకు. గృపాపూర్వకముగ ము క్త 

సాధనమును డెలుపుచున్నారు 19. “సోహం, హంసః(ఆ పర్వటహ్మాము 
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నేనేన యున్నా కను తత్త్వమసి (అది నీవై యున్నాను ఈస్థితి వివేకము 
నలన సులభొావముంననే (పా_వ్రించును 20. ఈస్థితి నోందిన పురుషుడు 

కణ "చంటుకు  సాధకునివలె నుండును. కాని లోపల (బ్రహ్మామె 
యుండును. ల -నిక్రడ వృ త్తిసాడ నుండదు. సాంఖ-రవిచారమున 
కిదియీ ఫలము 21. ఆ పరబ్రహ్మము ఉష్లత్వమొందదు.  చల్లంబడదు. తెలుపును నలుకూూను కాదు. మాలిన్యముగాని, శు(భముగాని 

ఫొందను ఏ2, అది తడియదు, ఎండదు, చల్లారదు కాలదు మరియు 
దని శవ్వురును గ”నిపోవజూలరు 28. అది కనుపింపదు. భాసింపదు, 
ముటునను. నకొంబదు. వచ్చుటలేదు. ఫోవుటలేదు 24, అది. సన్నుఖ 
ముగునీ మున్నె. నలుదిక్కులనున్నది. దానికి దృశ్య ఛావములేదు, 
ర నిర్వ నార బవ్మూమునందు లీనమగు సాధుపురుషుండే ధన్యుండు 25, 
నిర్గిగల్సనముంగు (కోల్చ్పనాతీతముగ) నుండునదియే సత్స్వరూపము. తక్కిన 
దంతయు. 6౨సత్తం. (| భ్రమారాపముననున్న ది 26. కృతిమమగుచానిని , 
ఏడిచి సణత్విముును చై కొనువాండె పరీకుకుడు. అసారమును విడిచి సార 
మును ((ఎవా్హమున్సు గ కొనవలెను 27, ఎజులలూా ఎజులగంగా ఎలుక 
దనము నీన్గనంబోవును. మజియు తన వృ త్తిగూడం ద్యదూపమైపోవును. 
దీనిషజే ఆత్మనివేవనభ_క్ట్ 28, వాబ్యాంశముతో భక్రీని ము శని. 

బోధింపనలెను. లమళ్యూంశమునో తృదూూపత ననుభవము గావింపవలెను, 
మననము పేంయయో6 యయ నెప్పుడు హేతువుండదో యాయవ జ్జీ 

త్యద్రూసశ యముని జేరు 29. సద్రూపము, చిదూపము, తదూపము, 
తెరుస స్వస్వరూాపము, తనరూపము అను నీదశలన్నియుం ద _త్తషనిరసన 

ఘుననీదవం గలుంగసచున్నవి 80. 

we. క్లే. కె Nr 

నుూూ యడవసమాసము --- ఉత్ప త్తి నిరూపణము, 

(బవా్యివుఎు ఘనమును, నిరాకారమును సై యున్నది. ఆకాశ 

మును) నధికముగు విశాలముగను నిర్శలముగను, నీశ్చలముగను, 

నిగ్గ కారయ? ను నున్నది 1. బహూుకాల మిట్టున్నపిదప నచటినుండి 

సగము. ఊదయించును. బపు డాభూగోళమూలమును (శ్రోతలు సాన 
$0 
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భధానచిక్తులై వినగోరెదను 2, నిశ్చల పర బవ్మామునందు' జంచలమగు 

సంకల్ప ముదయించును. ఆ సంక ల్పమునే ఆదినారాయణుండనియు జగ 

దిశ్యరుండనియు మూలమాయయనియు, షడ్ల చై శ్వర $ సంపన్ను 4నియ్సు 

భగవంతుండనియు. చెప్పుదురు లి_4. ఆవిమ్ముట గుణంతో భిశి యుండును, 

అచటనే |తిగుణము లుదయించుచున్న వి. అచటినుండి ఓంకారము ఉత్ప త్రి 

యగుచున్నది 5. అకార, ఉకార, మకారములు మూండుగలసి ఓంకార 

మయ్యెను, పిమ్మట బంచభూతములు జనించను 6. అంతరాత్మను 

ఆకాశవు౦దురు. దానినుడి వాయువు వాయునునుండి తేజము 
జనించెను 7. వాయువు రాపిడినుండి అన్నియు దానినుండి సూర్య. 

బింబము నుత్పన్న మయ్యెను 8. శీతలవాయువువలన జలము జనించెను, 
జలము పేరుకొని పృథయయ్యెను 9, పృథ్సాయం దనంతకోటి బీజజాతు 

లుండును. పృథ్సియు జలమును ఐక్యమైనపిదప బీజములనుండి యంకుర 
ములు 'వెడలును 10. ఆ యంకురములనుండి లతలు, షృత్రములు, పుష్ప 

ములు బహువిధ స్వాదుఫలములు జనించుచున్నవి 11. పిదప నానావిధ 

వర్ణ ములుగల రసయుతేములగు షత్రములు, పూవులు, ఫలములు, 

మూలములు, ధాన్యములు అన్నాదులు కలుగుచున్నవి 12. అన్నము 

నుండి "రేతస్సు (వీర్యము కలుగును, "రేతస్సువలనం (చాణు లుత్సేన్న 

మగును, ఇది యందజకును (బత్యతముగం డెలిసీయున్న యంశమేగదా ! 

18. అండజములు, జరాయుజములు, స్వేదజములు, ఉద్భిజ్జములు 

మున్న గువానికన్నింటికిని బీజము పృథ్వాయు జలము నై యున్నది, ఇదియే 
సృష్టరచనమునందులల యద్భుత చమత్కారము 14. 

ఈ విధములుగ నొలుసగనులు (అండజాది సృష్టి భేదములు, నాలుగు 
వోణులు ఎనుబదినాలుగులత్సల జీవరౌానులు మూండులోకములు, 

పిండము, (బహ్మాండము మున్న గునవన్ని యు నిర్మాణమగుచున్న వి 15. 

సంపూర్షాప్టధా ప్రకృతి సాధారణముగ మూలమాయయంచదే యుండును. 

ఉదకము పృథ్వితోం గలసినపిమ్మట జడ. తన్య జీవము లన్నియు 
జనించును. ఒకవేళ జలమే లేకపోయినచోం (బాణివర్లమంతేయు మర 
ణించును 16. ఈ చెప్పినదానిలో సందియ మావంతయులేదు. వేదశాస్త్ర 
పురాణాదులవలన నీ యంశమును విశ్వసింపవలెను 17. విశ్వసింపందగీన 
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సంెజివ ఈము క్రమగు నంశమును (గ్రహంపదగదు. విశ్వాసములేని తాన 

ననే వ్వవపోరముగూడ నెరవేరదు 18. (ప్రవృత్రియందై నన్కు నివృత్తి 
యం నను ప్రఠీతికావలెను.. ప్రతీతిరహితులై సందేహములలోం 

బడెరాము రయువారలు వివేకహీనులుసుమా 19, 

-ఈ విధముగ సృష్టిరచనమునుగూర్చిన విస్తారమును సంత్నేషముగ 
వర్టి ంచితెని. ఇక నీ విస్తారమునకుగల సంహారమును వినుండు ౨0, అది 

నుండి యుంతముదనుకే జరుగునదంతయు నాత్మారాముండే జరుపు 

చుణు బం. మణీయు నాతండే యథాయోగ్యముగ దీని వ్యవస్థనుగూడం 

గాకముంచు-యన్నా(శు 21. ఇశముందుం (బళయనిరూపణమును వినవలెను, 

బ్రంతటితో సీ సమాసము పూర్ణ మగుచున్నది 22, 

నాలుగవసమాసము -- (వళయ నిరూపణము. 
(పళయ కాలమునందు బృథిపి యంత్యమైపోవుననియు సంపూర్ణ 

భకాత ములు నష్టమగుననియు శా స్తుములందు జెప్పంబడెను 1. నూజు 

సంవచ్స్చరములదనుక అనావృష్టియుండును. దీనిచే సంపూర్ణ సృష్టి కాలి 

పవోవ్రును. మృథ్యియందు' బర్వతేములుగూడ నిమిడిపోవగలయంతటి నెక్పైలు 

పడిబోవ్రును 2, పంథైండు కళలలో సూర్యుడు భూమిని దసింపంచేయును, 
సూరస్వకిరళాములనుండి అగ్నిజ్వాలలు 'వెలువడును, నూజణుసంత్పరముల 

దనుక  జభహకామండలము తగులబడుచుండును కి, వసుంధర సిందూరవర్ష్మ 

“వెంఐందంను. శేషనాగము కాలివేగముగ విషమును (గక్కు-ను 4. ఆ విష 
న నుండివెడలిన హాలాహలజ్యాలలచే స్పప్పపాతాళములుగూడం గాలును, 
పా ఆ *ళభలోకముగూడ నీ విధముగ మహాపావకమునందు భోస్మమగును క్, 

విదయ యుహోభూతములు సంత్ ప్పమగును. (పళయవాయును బయలు 

సడకలును. నలుదిక్కులం (బళయాన్ని విజృంభించును 6. ఏకాదశరుద్రులు 

కరుకుతంలగసుదురు, ద్వాదశాదిత్యులు కాలి 'వేండమై పగిలిపోవుదురు, 

హు౭కెరయయుం - (బళయకాలమునందు అగ్నులన్నియు నొక్కటియగును 7, 

అత “యముపవూతమునన్సు అశనిఘాతమునను భూమియంతయు. బగిలివోవును, 

భావంకి సపాజముగం గల పీఠస్థితి (సఘనత్వము) భిన్న భిన్నమగును 8. 
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అప్పుడు మీరుసర్యతముగూడ "ప భోగం. ఎనరు జ గుడ 

గలుగుదురు 1 చర్మద్రసూర్యులయొ!! యు: TTA AT My యు 

అధారస్థానము బంధింసంబడును ౧. భూమి నిన సీగ్నా పుస (| MI) 

విడచివేయును. సృథ్వయ: ౧౦ నుంగపోవున, ఈ Up ని (121 హోం 

డను బక్కొ-సారిగ గానిపోన్రను 10, 

అనంతరము గ "ప్ప్రనగ్గ ము గరియును వును భూమ: లము 

జలమునందు ల.ముమగును 11, “గాట్లను MUON: INS A గ గగ వో న్రనట్లు 

పృథ్వగూడం బిమ్మట నద్భగ్థమగును. న్స్ గ్గ “Hg ముసల, hy DAD 

జలమునందుం గలసిసోవ్రును 12, RE 1న అపానం? న iyo bse 

బ్ర న్టోకిగల మాథారయు తో లంగాను. మటీయము న తన సి మును Ya 

నీటిలో గలయును 13. (సుఖీ! WRI భస్మ టల్ Ad యగును, 

మిగుల ఘు" శర చ Nt మును. 1మయలుస్పుల్సు ముం ఖగ 

(బజ్జ్వలించును. ఫోం “హలీ ముస్పరిల్లును 4, పర్వతిములనంటే నడగంద్లు 
పడును. కొండలనుగరాడ. సగురంు గన! తటి గాసి. నిరుుమూాాన 

ముగా గా థింగ్ కారము సస్యాపియును | స్ సంపు జూ నరులను సము ద 

ములును నోొష్క-ంటినుగును. ఆకళమునుడి సములు (ii శకము 

యన్న ట్రుంనును, అంతిరముండకు, సరము అమ రామగాను. [6 ఆ ల 

ముశ్ బాటు సరత సమాస ముటగిలు ముత్చ్య్నాన #3, కరము, సర్స 

ములు పమును, గర్గ నముకాలా!కీ లము 5m DT స 

సను(దముల యావరణను NSA, SRE పను, 

సమస్తమును జలమును సునసిదనం (ఫు వను (వుండును 18, 

(బ్రహ్మాండములగు సమనుగు త ప్టబోవాను. బలసమూపొము సింకంచు 
నట్లు బలమంతేయు నద్భశ్వ నుగుని. (ఏ). సంపు శల. మా సీధిముగా 

నిగరిపోన్రను.. వీదస నంతయు నన్నయ కుయును.. ఆ .కున్నీని (బయ 

వాయువు కొట్టవేయును 20. _అధారరహేశెమగుటనలన తీపు పారిపోను 

నట్టు |ప్రళంనువానసుండునూండం జటారును. వదన అసంభినమను. యువ 

(సబలమగును 21, కాని మిగుల స స్సృతముగు నన ౧ “థమ (జామున 

దాబాయున్చు అ మమునును ప్రక ఈ సు క పంచా తాల్లి ఫి మగు 

ట్ట సీను తలము. సమం స్థీయగును నేతి, మపహాద్యూగెమగా మురొాట 
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మాదసాడం దనలోణాను మజచి లనుముందును. ఈ విధముగా 
సంక్రూర్ల పదార్థమ్యాత్రమునకు నిలున ఆోగియుండదు 2కి, సంపూర్ష మగు 
సీ జృశ్యజగత్తును బశయ మో నిధముగాం గబళించును. జడచంచలము 

లన్నియు లయమగను. శొళ్వతనుగు  పరబవహ్న్మాముమా(గ్రము కడకు 
నిటి-చిరయుండును 24. 

శ CCAR గోల 

ఐదవ సమాసము _ సృష్టినిగూర్చిన కథ, 
ఉచానీనులగు సాధువు లిరున్సురు సృ సపర్యటననము _గానించు 

చుండిరి, వారలు మసోరంజనమునకి యొకో కథను జెప్పుకొనిరి 1, 
ఆ యింరువురిలో నొక్కంంయ (శోతం 0డనవాయ నక్ష నైరి సీని 
యువ మంచికథను జఉప్పుమసి (శ్రోత వస్తి నడిగెను, (ర్ట చొప్పిదను. 

సావఛ్రానముగ నినుమనీ యిట్లు "నొప్పును ఏ, ఓ నాక చోట ()పురువు 
లిరువురు (పకృతి . పురుషుడు ఉండిరి, శభయులను మిగుల (టీము 
ఈయుంజోను, వారలిరువురును నిరంతర మొ్య్కో-చోట నొక్కూటిగనే నగ్తించు 
చుండిరి. ఎప్పుడును 'వేజుగాకుండిరి గి, నట్టు కొంతశాలము. జరిగినవిదప 
ఎది కొకచాలుండు* బనింపిను.. అ 'బాబుయు మంచి౩ర్యక_ర్గగను 
సర్వ విషయములందునుః. జతురుండుగను నుం౫ిను 4. _ కోన్ని దినములు 
గడచినపిదస నాపుత్రునకోగూడంి గుమూరుండు గలను, అతండు 
తంగ డికంచంహడ నధికోద్యోగియయ్యును. న్యాసోత్వమునం దిచాలుండు 
తనతండ్రిలో అర్ధ్థభాగము. చకురుండయ్యెను" గ. ఈతడు. మిగుల 
గసొచ్చ ప్రయత్నమును గాసించిను. కన్యలను, స్మృతులను (సమస్త సృష్ట్రీ 
ఇ-లమందిని గనెను, మటీయు నొన్నాపశారముటుగం జాలజనమును 
సవుకూశ్సెను 6, ఈతని జ్యీష్టపుత్రుండు" అజ్ఞానియుః (గోధియు 

శతా ఏ 

శ జు త్త ప్రగుణాత్మకుండును, వి తిన్యన్వరూ వుండును, (బ్రతపొలగుండునగు విష్ణువు. 

2. రజోగుణాత్కపండును చేకశాచేక మి శ్రిగుండునా, ఉత్ప తళ రయ నగుబహ్మూ, 
1 ర డగుట యొందువటేన నవం గా య ల పీత న 8 ఆర్థ్రృచతురు6 గుట యెందుచెగననం గా, (అన్మాయందు అర్ధ భాగ ము చేతనము, ఆర్గభాగ 

మజేతఠనము నున్నది 

ఈ తమోాగుణాత్మ్క్మకుండును అవేతనరూపుండును సంవారకుండు నగు నూహీళ్యరండు, 



నయ్యెను. కొంచ మేమరిన-వో గొప్పసంహోరము గావందదొజడయ నా 7. 

తండి మానముగC గూర్పుండియుండెను, కుమారుడు (విమ్హున్ఫు కుం?ులుం 

(బయత్నము గావించెను. ఈతడు సర్వజ్ఞుడును జతురుడుయు కాసుల 

మంచివా(డును నయ్యెను ర. మనుముండు ((బహ్మ) అతనిలా | DST 

మెటుంగును. మునిమనుమండు (శంకరుడు) పమియు సనెజంంలాంచడం, , 

వమజతినవో సంహారము గావించును. మహాక్రోథి 9. కువూరుం ఉకడ్తాఎ_ాటేని 

బరిపాలించుచుండును, మనువముండు సరిగ వృద్ధిజేయును. మునుతంసూాసయుయముం 

డాకస్మికముగ మజిచియున్న పుడు సమస్తమును సంవారించం నూ 10. 

ఈ విధముగ. వంశము వృదినొంటెను. మిగుల నిస్తరమయ్యెను. ఆంకర్ యము 

నానందముతోం జూలకాలము గడచెను 11. అనంతమగు విస్తృతిని ౨ భటెను, 

"పెద్దలనుడువు లెవరును _ నిశ్వసింపరై రి. పరస్పరవిరోభములు  _సృట్జై 

నొంటెను 12. గృహమునందు బలమగు కయ్యములు =ఇలెటగొను. 

ఇందుచేం జాలవజకు సంహారమయ్యెను. సద్దపెద్దలయందే రు 

కలిగెను. అంతయు నిరంకుశమయ్యెను 18. అనంతరము ఉన _త్తాతవలన 

యాదవులకు నాశనము కలిగినట్లు అజ్ఞానకారణమున వారల కందఆాికును 

నాశనము కలిగెను, 14. అంతయు మొదలంట నాశనమయ్యును_ వశే న్య 

వుతుడు మున్న గువారల నామములు చివ్నములుగూడ  ాకేమింకక 

పోయెను 15, ఈకథను మననము గావించువానికి జన్న్మమ్యృఠుూర్హి నులు 

తొలంగును. వాని ప్రతీతివలన (శోతయు వక్షయు ధన్వ్యులగుడూడు 16€.. 

ఇట్టి విచితకథం [బపంచమునం బలుమాజు జరుగుచు ముగించుందచనం సన్ను దె. 

ఈ కథ నిట్లుజెప్పుకొని యా గోస్వాములు (సాధువులు వవానముంగం 6 డను 

(త్రోవను వడలిపోయిరి 17. 

ఈ కథను మానవులందజును మాటిమాటికిని మననము  "జీటయపు 

చుండవలెను 18. వమజుపాటునను మజపునను నుంటడే సంక్ కూ ?ళ, 
నింతవజకుం జెప్పితిని, న్య్యూనాధికములకు (శోతలు శతమింతుర్వు ౪ క 19. 

వివేకముతో నీకథను నిరంతర మూలించు పురుషులు జగణూభ్లురణ ము 

జేయుదురని దాసు నుడున్రచున్నా (డు 20. ఆ జగ దుద్దార ఇవివణడాయం నరాలను 

వివరణ 'మొనరింపవలెను. సారవస్తువు నన్వెమీంచి లోకుల సమాజం గగనం 

దుంచుటయే నిరూపణము 21, నిరూపణమును శబ్ధ పూరుడు?” 
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విచారింపవతెను, గు_స్తతత్వముల నిన్ని టినో 'ెలిసికొనవలెను. తెలిసి 
కొనుచు జెలిసికొనుచు నిస్పంబేహి కావలయును 22. ఎనిమిది జేవాము 

లను వివరణముగాసించి మాచినయడల సహాజముగనే నిస్పంబేహత్వము 
(పా ప్తీంచును. అంతియగాక అఖుండనిరూపణమునలన  సమాభానము 

కోలుగును వికి, తత్వములనుగూర్చి గగోలుపడుచున్న ంతదనుగ శాంతి 

ల పదు. కానన నీత _గముల గన్షోలును దూరము జేయవలెను నిశ, 

ఈ సూయ్మసంవాదమును మాటిమాటికి మననము _గావింపవలెను. 
బ్రశముందుసమాసమునందు సావభానులరై (శ్రోతలు  లఘుబోధ 
ఏినగోరెద 95, 

weedy శ బ్లు Th 14, 45 

ఆఆవ సమాసము -- శలఘుదోధము, 

తొలుదొలుతం బంచత_ళ్ష్వ్యములనామముల నేగ్యవలెను. వీదపం 

దన యనుభవము నూతేగంగొని వానిస్వరూపము. 'సణుంగవలెను l 

అవల శాశ్వతమెద్దియో ( ఇాశ్వతముద్దియో యనునది నిశ్చయ 'మొనర్చ 

వలెను 2, పంచభూతేనిణారము వోని నొమురూపములు, సొర సి-రనిళ్ల 

యము నిపుడు వినరించిదను. సాననానులరై సినుందన తి, సృథివ్యాప స్తే 

జోవాలయా్యకాశము లను చేరులనో ఐదుభూతము లున్నవి. ఇల్ వీని 
స్వరూపములను వినుండు 4. భూమిని సృథాయనియుు ఉదకమును అప్ప 
నియు అగ్ని సూర్యుంయ మున్నగు సచేజ పదార్థములను 'బేజమనియు 
నందురు 5. గాలిని వాయువనియు, అవకాశము నొకాశమనియు 

నందురు. ఇపు డిందు శాశ్వతమగునబెద్టియో సీమునస్సునందు. పిచారిం 
పుము 6. అన్నకణము నొగ్కొ-దానిని జూచినంతెన అన్న పుముర్ణునముంతయు 

విశదముగును, అక్లు స్వల్పానుభవ ముపయోగించి సమస్తము _ నెతుంగ 
వలెను 7. పృథివి యేర్చనుచున్నది; నశించుచున్నది, ఈయంశము 
(పత్వయముగం జూచుచున్న బే! ఈసృస్టియందు. సాసొవిధకల్చ్పనములు 
జరుగుచున్నవి; నశించుచున్నని 8, నిర్మితమగునబెల్ల నశించును. జలము 

'* శీ సమర్హరామదాసస్వామి 'శ్రీఛత్రపతి శివాజీమహారాజునకు సీంగణఛాడి 
యందు ఈ లఘు బోధము నుపబేశించెనని సరంచరణం జెస్టుచున్నారు, 
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గూడ నాశేనమగును, _తేజముగూడ( జల్లారును. వాయువుగూడ 
నుండదు 9. ఆకాశము నామమా(తముగ నున్నది, అదిగూడ విచారించి 

చూచినమెడల నుండనే యుండదు, (పంచభూతములుండన్రు 10. పంచ 

భూతముల వి_స్ఫృతి యిట్టిది. ఇది నిశ్చయముగ నాశన మగునట్టిది, 

నిం *౩ *రమగు ఆత్మను సత్యమనియు, ఇాళ్యతమనియు నెజుంగనగును 11, 

ఆత్మ యెవరికి గనుపింపదు. జ్ఞానము లేనియెడల నది అవగాహానముగాదు. 

దానిని సత్పురుషుల. నడిగి తెలిసికొనఃదగును 12, _ సజ్జనుల నడిగినచో 
అత్మ అవినాశీయని చెప్పూదురు. అత్మకు జన్మమృత్యువులు లేనేలేవు 18, 
నిరాకారమునం దాకారమును ఆకారమునందు నిరాకారమును ఫాసించు 

చున్నది. నిరాకారాకారములను వివేకముచే గు ర్రింపందగును 14. నిరా 
కారము నిత్యము; ఆకారము అనిత్యము, దీనినే నిత్యానిత్యవిచార 

మందురు 15. సారమునం దసారమునుు, అసారమునందు సారమును 

భాసించుచున్నది, ఈ సారాసారవ్విచారమును శోధించి చూడవలెను 16, 
పాంచభౌతికము మాయికము. అయినను నది బహూురూపములతో 
భాసించుచున్నది, ఒక్కటియగు నాత్మ సర్వవ్యాపిగ నున్నది 17, 

నాలుగుభూతములలో నాకాశ మెట్లువ్యాపించియున్న దో అట్లు ఆకాశము 
నందుగూడ పరబ్రహ్మము వ్యాపించియున్నది, ఆలోచించి చూచినచో 
ఆకాశము, పర్యబహ్మము అభిన్నముగ గోచరించును 18, ఉపాధియోగ 
నమునే ఆకాశమున్న ది, ఒకవేళ నుపాధియే లేకున్న చో ఆకాశముక్క-డిది? 
పర్య(బహ్మాము నిరాభాసము. నిరాభాస మవినాళి. బ్రక్లై ఆకాశమునుగూడ 
నెతుంగనగును 19, 

ఇక నీవినరణమును ముగించుదము. వది నాశన మొందదో 
దానిని వివేకముతో ననుమానములోనికిం 'జేవలతెను 20. పరమాత్మ 
నిరాకారము, ఇశ మనమెవ్వరమో విచారింపవలెను. ఈ విచారము 
మిగుల ముఖ్యమైనదినుమా ! 21, వా_స్తవముగ ేహాంతసమయమున 
వాయువు వెడలిపోవును. ఇది యనృతముగం దోచినచో ఇప్పుడే సిశ్వాస 
మును, ఉచ్భ్యాసమును నావీ చూడుము 22. శాసనము నావీనవో 
'బేహపాతమగును. 'చేవాపాతమైనంతన చేహాము ఛవవీగును. శవముతో 
నేపనియు జరుగదు 2కి, చేవాము లేకున్నచో వాయు వేసియుం' జేయ 
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జరుగుచున్న దానినంతయు భౌతికమందురు. జరుగుచున్న దంతయు నాశన 

మగును, జంచలము వచ్చుచు బోన్రచుండును, దీని నెజుంగవలెను $5. 

అవిద్య జడము. ఆత్మచంచలము. జడము (అనిద $) కర్పూరము. ఆత్మ 

అనలము. రెండును శాలి 'వెంటనే చల్లారుచున్నవి 6. (బహ్మాము, 

ఆకాశము నిశ్చలజాతిఏ, అత్మయు, వాయువు చంచలజాలివి. సత్యా 

సత్యములను బరీక్షకులు గుర్తించెదరు 7. జడ మనేకముగలది. అత్మ 

యేకము. ఇదియే ఆత్యానాళ్శవివేకము. జగత్తుయొక్క- వ్యవహారమును 

నడుపువాండు జగన్నాయకుండు ర. జడము అనాత్మ, చేతనము అత్మ, 

అన్నింటియందును వర్తించుచున్నది సర్వాత్న. అన్నియులలిసి చంచ 

లాత్మ యయ్యెను. ఇది నిశ్చలమైనది కాదు 9. పర బవ్మాము నిశ్చలము, 

దాని! దృశ్య్యభమ 'లేదు. విమల[బహ్మమునకు (భమలేదు. అది 

యచలము 10, మొట్టమొదట అఆత్మానాత్మవివేకము ముఖ్యమైనది, 

అనీమ్మట ని"౦'ి+రవీచఛార మొనర్చవలెను. సాం *స+రవిఛారమువలన 

(బకృతి సంహారమగును 11. వివారమువలనం (బక్కతి సంహారమగును, 

ఉండియును దృశ్యము నష్టమగును,. మజియు అభధ్యాత్మ(శనణమువలన 

అంతరాత్మ నిర్ద్ణణమునందు సంచరించును 12, అర్థమవగాహానమగు 

కొలంది అంతరాత్మయు నవగాహనమునకు వచ్చును, అర్థ మవగావొనము' 

కాకున్న-చో ఆత్మ వికాసము నొందదు 18, అర్థమునుననుసరించి అత్మ 
మార్పునొందును. అది యెటుంగొంపోయిన నటుపోవును, అనుమానము 

వలన నది యొకానొకప్పుడు సంబేహములోంబడును 14. ఒకవేళ నిస్పం 

జేవాముగా అర్థ మవగాహానమగు-నో అత్మగూడ నిస్సంబేవా మగును, 
అనుమానార్థనుచో అనుమానరాపమగును 15. ననరసమిభితముగు 
నర్థము (గ్రహించినదో శ్రోతలు నవరసవిదులగుదురు, దురర్గము 
గోహించినచో (శోతలు దురర్గులగుదురు 16. సంగముననుసరించి నిరితీఖర 
ములయందు వర్ల భేద మేర్చడుచుండును. కావున ఉత్తమనూర్షముల 
నెజింగి నడువనాపను 17. ఉత్తమభోజనమును వి ర ంచుచున్న వో నునస్సు 
గూడ భోజనాకారము నొందును, వనితాలానణ్య వర్ణ నము వినుటవలన 
మనస్సు ఆలావణ్యముననే మగ్నమగును 18. ఇను అన్ని పదార్థములను 
గెంతేదనుక వర్ణింపగలను? బ్రట్లగునా ? కాదా? యని యింతటితోనే 
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తెలిసికొనవలెను 19. ఎయ్యది విందుమో కందుమో అదియంతయు 
మహాదయములో దృఢముగా బాదుకొొనును, పరీకావంతులు కనునెడ, 

మినుగెడ హౌతాహితములం బరీశీంతురు 20. 

అన్నింటిని వదలి శేవల మోళశ్ళరు నన్వేషీంపవలెను. అపుడే 
కొొంత మర్మము లభించును 21, అన్ని తెజింగులసుఖములను ఈశ్వరుందే 

నిర్మించియున్నాండు. కాని జను లీశ్వరు మజచియున్నారు. మజియు 
జన్మమున్నంతవనుక మజచియేయుందురు 22. * అన్నింటిని విడిచి నన్నే 
"వెదకుమని స్వయముగం బరమాత్ముణే చెప్పియున్నాండు, కాని జనులు 
భగవంతునివిషయమున విశ్యాసహీనులై యున్నారు 28. కావుననే 

తూనవులు నానాదుఃఖముల ననుభవించుచున్నా రు. కష్టములకుం బాల్పడు 

చున్నారు. మనస్సునందు సుఖమును గోరుదురుగాని తావెక్కడిది ? 

24. మానవులు దేనివలన సౌఖ్యములు లభించునో దానిని (పరబహ్మా 

మును బుద్ధిహీ పానులె మజిచియున్నారు, సుఖము సుఖమని కలవరించుచు . 

దుఃఖముల" ననుభవించి మరణించుచున్నారు 25. చతురులగుపురుము 
లెట్లు గావింపంజనదు. చేనినుండి సుఖములు లభించుచున్నవో దానినే! 
చేయనగును,  (బ్రహ్మాండమునకు వెలుపలిదనుక ఈశ్వరుని వెదకచుం 
జోవలెను 26. ముఖ్యుండగు సీశ్వరుండు ఎప్పుడు (బ్రా ప్తించునో యపుడు 
శచూనవునకు. నొజుంతయీ యుండదు. లోకులు పిచ్చివాండ్రు. .తమ: 

వివేకమును గోల్బోవుచున్నారు 27, వివేకఫలము సౌఖ్యము. అనివేక 
ఫలము దుఃఖము. ఈ రెంటియం చెయ్యది యు క్షముగం దోంచునో: 

చానినె గావింపవలెను 28, కర్తను గుజు తెటుంగవలెను. అదియే వివేకము, 
వివేకమును విడిచినవో:. బరమదుఃఖ కావలసివచ్చును 29, చతురపురు 
మండు స్వహితమును మబజువలళహాడదు కి0, 

ఎనిమిదవ సమాసము __ క ర్త యెవడు? 

(కోత లిట్లు ప్రశ్నించిరి. అయ్యా ! నిశ్చయముగ గ  రయెవయ?. 
ఈ స ఏ యంతయు నవడు నిర్శించెను? 1. ఈ |(పశ్నను ఒకరికోంాకి అట్ట ఠీ (పళ్న 

* సర్యధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. భగవద్దీత అ. .18 వోరి. గ 
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నొకరు గొప స్పగనున్న సభలోని పండితు లాలకించి ప్రత్యు త్త తరము జెప్ప 

నాఠంభించిరి. వారలు చెప్పీనవిధమును (శోతలు సావధానులరై వినుందు 

2, ఒక డీశ్యరుండు క రయనుచున్నాండు. మజియొకం డీశ్వరుం జెవండు? 

ఆనుచున్నాండు. ఈ విధముగ సనెల్లరును దమళమ యఖభిపాయములను 
విఫరింప నారంభించిరి కి, ఉత్తమ, మధ్యమ, కనిష్టములుగ నెవరిభావము 
'ఆెట్టుండునో యాకీతిగం బండితు లీవిధమున స్పష్టపజచిరి. తవుతవు 

యపాసనయే (శేష్టమని లోకులు విశ్వసించెదరు ఓ. మంగళమూ_ర్రియ!స 
వినాయకుడు క_ర్తయని యొకండున్సు సరస్వతీదేవి క _ర్హ్రియని మమొకండును ' 
క్స్ _ రవుండు క్వర్తయని యొకండునుు ఖండేరాను క్రరయని యొకండును, 

పీఠజేవ్రండు కర్హయని యొకండున్ము భగవతి క రాయని యొక(శును 6, 
నరహరి క ర్రయని యొకండును, వనశంకరి క_ర్త్రియని యొకండున్కు సమ స్ట 
మంనకు :మన్నారాయణమూా ర్భియె కో ర్హయని యొకండును జెప్పుచు 
న్నారు 7. రాముడే క రయని యొకడు, కృష్ణుడు కర్తయని 

ఉయొకండుు భగవానుండగు శ్రే క రయని యొకండు 8, పొండురంగండు 
క్లర్తయని యొకడు రంగనాయకులు క్రర్తయని యొకండ్కు పిశాచములు 
సగ్యోము చేయుచున్నవి గావున నవియే క ర్తలని యొకండు 9, ముంజ్యాకర్త 
ఆకుని యొకండు, సూర్యుండుకర్త ర్వయనియొకండు, అన్ని (టినిజేయుచున్నా (డు 

గాన్రన అగ్ని చేవ్చండే క _రయని యొకడు చెప్పుచున్నారు 10. లకక ర్తి ర్త) 

యని యొకడు మారుతి క ర్రయనియొక(డు, భూమియే. సమస్తము 
గావింయచున్నది గాన నాయమయే క _ర్హ్రోయని యొకండు 11, “కుకాయీో 
క_గయనియొకండుు యమాయి క _రయనియొకండు, సటాగ్గయి క_ర్హయని 

యుకయడు 12, భార్షవుడు క్రర్తయనియొకండు, వామనుడు క. _ర్హయని 
యొక(డు, కేవల ప పరమాత్ముడే క_రయనియొకండు నుడువుచున్నారు 18. 
"రేవన్న క్నర్తయనియొకండు బసవన్న కర్తయనియొకండు, వీరన్న యే 
అందజికిం గ ర్రయనియొక(దడు 14, ఖలయి క _రృయనియొకండుు కార్తిక 
స్వామి గ_ర్హయనియొకండ్క 'వేంక'కేశ్వరుండే సమ_స్తముగావించుచున్నాండు 
గాన నాతండే క్రర్తయనియొకండు 15, గురువే క _ర్హయని యొకండు దత్తా 
(లేయుండు క_ర్తయనియొకండు జగన్నా థుంటే ముఖ్యక ర్త రయని యొకడు 
ననుచున్నారు 16, (బవ్మాక_ర్టయని యొకడు, నిమ్జన్ర క _ర్గయనియొకండు, 



క్షయం |" 
22 mean ar ants రతాలట ఆ ఈమ! 0 mee అలల ఉం ne లయ! 

"ాళ్యరుండు నే _రయనియుః డు L7, పగి మ్యడు క్ష ర్త యనిదమొకందడు, 

జ. క ర్రయనసియొకశు, నిర్షణచేన్టయు 'చేసియు అక క ర్రగానున్నాయ 

గావున దాత శె న గ్గయని దయకు. రి మాయ చేయుచున్న ది గాన 

నదియ్ క్ల _క్ర)యని దయకు శీను చేయుచున్నాడు కాన నాతొ 
కర్ట యని యొకు, (పొర స్రయోగమీ (౧ంతటిగీని గ_ర్భయని ముకండు 19, 

(సయత్న మే క_ర్జశుని యయ, సభానము గ _ర్జయని యొకశు,ఎవశు 

గ్ర్ష్తాణోా యెన్గరెణుంగుదుగని గాయకోశును. నుడువుచున్నారుతి. 20, 

స గ్తనుగూర్చి (ప్రగ్నింనలనే సభయంతయు నంగడివీథియయ్యెను. 
ఉంెనరినూట సత్యమని సిళ్ళసింసనును ? 21. ఎవజీనేల్సును నమ్ముసో 
వాండు ఆతనిని క _గ్గియని వెస్తును ఈ జనుల నోలాహల మాప 

జాలము లం, "కమణమ . అభినూనముతో నెల్లరును మనస్సులలో నిశ్చ 

యము గాసించుకొని యున్నారు. ఈ యంకమునుగూార్చిన చర్చ యొన్నం 

టికిని ముగియదు వికి, ఒక్కకిరాని యాచన. మొక్కకు. విధముగ 

నుండును. ఈ కోలావాలమునంతయు నబిండనిమ్ము. ఈ విజారమునందలి 

వా_స్తవాగ్గమును జౌప్పద సను! శు 24. (శోతలారా ! సావధానులు గోండు, 

నిశ్చాయముణో అనునానముసు సండింపనలెను, జాగయగు పురుషుడు 

అనుభవమును సళ్వేనుని యణుంగనలిను విక, క _ర్లదేయుపని యెల్ల 
ర_ధ్హకుం దరువాతనే జరుగును, గ _ర్గొటీయుసని కో గ్లకుముం జెబులగును? 96. 

నిర్జాంపబడినదెల్ల ( చొంచభ"తి?ము. బ్రహ్మాది చేవతలుగూడం చొంచ 

ఖ్లాతికు'లే.  కావ్సనం “౫ నిపక్కొ.నిన పొంచభా"తికులగు జీవత సొంచ 

ఇాతఖికనృల్చి నట్టు గాపింసలలరు ? 2, సంచభూతములను “శీజుపజుచి 

కర్తను గురుతెణుంగనలిను.. ఏలున, సొాంచభొతినములు స్వభావ 

సిద్ధముగనే కార్యములోనికీ నచ్చుచున్న ని 2గి. సీర్లుము పంచభూతముల 
4 seaweed Lima 4 గే న్న 

కదు భిన్న ముగనున్న ది. _నిర్గుణమునందుం గ రృత్యభానము. లేదు. నిర్వి 
Bann, esti అటా టక గనక ఖో 

"ారమునకు సకారనము నెవడు ఉతపయిసలలంయు 4 29, నిర్గుణమువలనం 

సో _ర్హన్యము కొయబాలదు. సగుణను కార్యమున కుహోరించును, కొన్రనం 
టం. 

3% ఖం! జేరార్ళ, నధ 1 బ్యా తు 5 "యూ, నుమాయు, సట్వాయి, 'ఖలయి మున్నగు 

వారలు మచోళాష్ట్రి చీళ ముసందలి డై వళ వి శేసషమాటు, 
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గర్తవ్య మెవరివలన జరుగునో దానిని బాగుగా నెజుంగనలెను త్0. 
వా_స్తవమున కెయ్యెది లేనేలేదో (నిర్ణణమున్సు దానినిగూర్చి 6దినిక్రిం 
గర యొవలిడని (ప్రశ్నించిన లాభములేదు. కాన నిదియంతయు స్వభావ 
సిద్ధముగనే మైనదనుట యు_క్షముగనున్నది తి1. ఒకటి సగుణము, ఒకటి 

నిర్షుణము, ఇశ నిప్పుడు కృత్యము నెవని కారోవించెదను ? ఈ యం 
శము బాగుగా వివారింపందగినది కి2. ససుణమే సగుణమును నిర్మించె 

'నందునా ? సగుణోత్పత్తి మొదటి నిర్మాణమయ్యెను. ఇంక నిర్మించునదేది? 

నిర్లుణమునందు. గ_ర్భృత్స మెప్పుడై న నారోవింప నవకాళమేలేదు కిలి, 
ఇ్రపు డిచట కర్తయీ శకాన్సించుటలేదు. అనుభవములో సమస్తము 
నెబుంగవలెను. ఏలయన, దృశ్యము సత్యముకాదు రిక, చేయబడిన 

దంతయు మిథ్యయే. ఈ స్థితిలో గ ర్హ వేరెక్తుటయే వ్యర్థము. వ_క్తయిట్టు 
వాకోొనెను. ఓయి సోదరా ! వివేకముతోం జక్క గనుగొనుము కిక్, 
"బాగుగా విచారించి మాచినచో (ప్రతీతిగలుగును. (ప్రతీతిగలిగినచో నిక 
మోద ఆర్భాటములు గావింపవలసిన యవసరమే లేదు తిర. ఈ కథనము 

నింక ముగించెదను, వివేకియగునానికే యూ యంశము బోధపడును, 

పూర్వపతమును ఎగురంగొట్టవలెను. ఎగురలగొట్టకున్న-వో నిది యనిర్వా 

చ్యమగును 87. అనంతరము (శ్రోత యిట్లు (ప్రశ్నించెను. *స్వామో ! 
చేహామునందు సుఖదుఃఖముల ననుభవించునబెవరు?”” వక్ష యిట్లు 

చెప్పెను. ఈ ప్రశ్నమునకు.  (బ్రత్యు త్తరమును ముందు సమాసమునం 
'చేటపడ(లదు కిరి, 

x 

తొమ్మిదవ సమాసము న ఆత్మయొక్క సుఖదుఃఖానుభవము, 

ఆత్మకు థరీరసంయోగమునవలన ఉద్వేగము, చింతే కలుగుచున్నది, 

ఫరీరయోగమువలన అత్మ జాగరూకతగ నుండునను సంగతి మో శెల్ల 

తెజీంగినదేగదా 1. అన్నమును దేవా మొకోవేళ భుజింపకపోయినచో 

ఆత్మ జాగరూకతతో నుండజాలదు. అత్మ లేనిది చేవామునందుం వేతనము 

'గూడ నుండంజూలదు 2. ఒకటిలేకున్న నింకొకటి యేమియు జేయ'నేరదు. 
ఏపనియైనను అత్మయ శరీరము గలసి చేయుచున్నవి కి. 'చేహామునందుం 
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పించును 17. భుజించువానిని ప ల్లెరము మున్న గువానిచెంతం గూర్పుండం 

బెట్టును, నే తములలోనిశేతెంచి * పొత్రములను బశ్లెరములను జూచును. 
చేరీతో ఆచమనము జేయించును 18. పిదపం చేతిలో నాహోారకబలము 

నె తించును. ముఖములోనికరిగి నోటిని 'తెజివించును, దంతములతోం 

జక్క నమలించును 19, ఆత్మ స్వ్యయముగ జహ్వ్యాయందుండి సరస 

పదార్థముల రుచిని (గహించును. ఒకవేళ భోజ్య వస్తువులలో? బుడక, కాయి 
కలిసియున్న చో వెంటనే యుమియును 20. చప్పధగోనున్నచో లవణమును 

యాచింపణజేయును. స్రీని (కనీ ఏమే” యని పిలివించును. కోపముతో? 

గనుల నెజ్టంజేసి చూచునట్లు చేయును 21. భోజనము చక్కంగ నమరినవో 
ఆనందమొందును. జక నుండనివో - దమొందును. అంతియగాక 

దుర్భచనములం బల్మి- ెదుటవారల యాత్మలు నొప్పించును 22, 

నానావిధములగు అన్నరసముల తీయదనము నానావిధరసముల మాధు 

ర్యము అత్మ గు _రజుంగును, చేదుతగిలినవోం దలం గదలించును. మణీయు 

దగ్గ నారంభించును 18. అ యాత్మ క్ర పపరవశయె కూరలలో 

. 6ళ్లారము నెక్కు-వవై చితివి? నమిచేత యిది? బండపని? ఆ యని మెదుట 

వారిని: గటునచనములం బలికించును 24. ఒకవేళ నెప్పుడేని నేయి 

యెక్కువ (గోలినచో భుజించినవెంటనే చెంబునుగొని విస్తారముగా జలము 

(దావ నారంభించును 25, 

ఈ విధముగ శరీరమునందుండి సుఖదుఃఖముల ననుభవించునది 

కేవలమాత్మయే. అత్మ లేకున్న యెడల 'దేహాము వ్యర్థము. శవనుగును, 
26. అనంతములగు మనోవృత్తులను ఆత్మస్థితియని (గహింసవలెను. ఉభి 
యలోక ములలోనున్న అన్నివ్య కు కులయందోను ఆత్మయున్న ది ౨7. జగమున 

జగదాత్మయున్నది, విశ్వమునందు విశ్యాత్శ్మయున్న ది, బశ “రూపముల 

తో సర్వవ్యాపారములను నడుపునది సర్వాత్మ 28, ఆత్మ యా(ఘాణించ 
ను, రుచిజూచును. వినును. మాచును, సుకుమారమును గఠినమును 
గుర్తించును. అది చల్లందనమున్కు వేడిని వెంటనే తెలిసికొనును 29. 
ఆత్మ సావధానిమై లీలలనొనర్చును. ఎంతయో (తన్వి తలకెత్తుకొనును, 
ఈ ధూ _రృత్యమును (చతురత్వమునుు) ధూర్తుండే తెలీసికొనోలదు లీ0. 
వాయువుతో మంచివెఢుగులు (సుగంధదుర్షంధములు) "రెండును వచ్చును. 
వ్యవ కల 
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కాని వాయుస్ర సహాజయుగ సిర్శల్యఘయుంనును 81. శీతము ఉన్షము, 
సువాసన, దుర్వాసన మున్నగునయట్ట బాయ నెంటనేయుండును, 

దటి ఇ *యుఫ్రలో? గలము! డ;కిగన్ర సఖి, వొాయునునలన రోమములు 

నామ సనం భూతు పొలుసు టు బరుగడును 10 "యున్ఫననుసరించి 

గ్ ఆయి స శు గంప సులు నిచ్చును 38 gar Me వాయువుతో 

సిలచియుండనవు, yp ఆతను Wd i సయున్రక ఇడ స్థిరముగ నిలచి 

ముప. ఆ గ సాయును" Os De WR WN rh, 'పెయున్చు 

కీ 6నపదాగ్ధిములు YS FE, అత్ని rot yee? CRY వస్తువునేని . 

దించి త సను (11 | Asn U8 NARI "గములగ) గోగ| గ్రిముగొదు 

ph, నాయుని సీచునసా A నును శేగిమగును, అగ ఇరద 

'బీమియు నుండన్సు మననము గ*ఏంచినవో లోలోపలనే మానముగనే 
అత్ను: "న న నృ యగును నిర భరీరయుని .రవీయయు యుంచియంతయు 

నిణ్భె నం బీరును. ఈ ససయుగ గ్లగీరయోగము'దే ఆగు గ సనాభానమ్తు 

గలుగును గ జేహమునునిడిని మమిగావించినను. అద యాత క్యు 
ఉందు. -వాయోముసనీ వాసన చ్బ స్టినొందును శిరి, 'జీహామునకును 
అత్మ నిట్టసంబంధిము స్తీ సమాన అవు, 'గని 'దీవాముగీసున్నవో అత 1. 
గభ్యంతరము గి టుగుసు 81), 'దీవానుు, ఉత సమీకయుగసునక సింగమ 

కార్యము. జరుగగ లను, సేటగనున్నవో. నేమియు గాదు. జేహాత్స 
సంయాగమునలన సొసాసపోి కుమున తిలోగం నము సొలుగును 40, 

(a 

Teh కట్ల ట్ల LR ౧న. ,౧- 

పదియవ సమానము -- ఉపదేళిమావణము. 
శూ గ్ లే ళ్ , ॥ శ్ , దారము ౬ బతములను్క ఫున్పముటన్సు సలములను, సీజముల 

మ, సాపూములను, గనం మ దంచటుగా wo ఎగురు lL. స్పటికిములు, 

శాష్ట్రముట్కు చందనములు,' సైంసంవ్రులు, గన్న ములు మున్నగు మూలి 

గలునుు నలబును జారనుక సే (గుచ్చండుచున్నను త ఇ "రము లేకున్న 
నీపని జరుగదు, (గాక అత్మ సంపు ఇ్మజగర్తు (గుచ్చుబడియున్న ది) 
శాని యిచట ఆత దారమును దృష్ట: నముగి నిచ్చట పూ రగ న్వు 

యింసదు ని, ఏలవాన? దారము సుంలిగోలలోన. చీజములకు మధ్యనే 
31 
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(రం భములయంచే యుందును. ఆత్మయో సర్యాంగములందును సమాన 

రూపముగ వాష్యావించియున్న ది 4. ఆత్మ సా భావిక ముగాం జపలము. 

దారము జడము నిశ్చలము. కావున నీ యుపమానము సరిపడదు 5. తీ 

లలో జలభాగము నిండియున్నది. అశ్హ్రేచెజకులోలసహాడ రసము నిండి 

యున్నది. కాని రసముపై నుండు చెక్క-యొకటిగాదు 6. ఇళ్లు చేహి 
(ఆత్మ చేవాములు (అనాత్మలుు రెండును భిన్నములుగా నున్నవి. 

మణీయు నీ కెంటికిని భిన్నములుగ నున్నది నిరంజనమును నిరుపమమునగు 

పరమాత్మ 7. రాజుముదలు నీఠువేదదనుక నందణును మనుష్యులే, 

కాని యందజును సనూనులెట్టగుదురు? 8, దేవతలు, దానవులు మాన 
వులు, నీచయోనులు, హీనజీవులు, పాపులు, నుకృతులు, మున్నగు 

వారలెందజో గలరు 9. జగ తంతయు నొక్కయంశముతోడనే నడచు 
చున్న దికాని యందజి సామర్యములు 'వేజువేజుగా_ నున్నవి. ఒకరి నాశ్ర 

యించినచో ము _డక్తీలభించును, వేరొకరి నా(శయించినవో నరకము లభిం 

చును 10. పంచదార మన్ను అను నీ రెండును పృథివియొక్క- యంశ 

ములే, కాని మన్ను తినందగినదికాదు. విషము జలముకాదా? అది చెడు 

గ్గు పదార్థము 11. పుణ్యాత్ఫునియందాత్శగలదు. ..పాషప్రాత్మునం _దాత్మ 

గలదు. ేందొకండు సాధువు వేజొకండు దుష్టుడు. అందజిమర్య్యాద 

యమొకరీతిగ నుండదు. ఆత్మ "వేరుగ నుండజాలదు 12. అందజి యంతరా 

త్శలు నొక్క_-కయ్ యనుమాట సత్యము, కాని కాకిని వెంటనురాచు 

కొనరు, పండితుండు, శుంఠ యొక్క-టి యెట్లుకాగలరు? 1కి, మను 

మ్యుండు, గాడిద, రాజవాంస్క కోడి రాజు కోంతి సమానమెటులగు 

దురు? 14. భాగీరథీ ప్రవాహాములోనిది ఉదకమే. జలధారులందును, బొంద 
లందును, నున్నది యుదకమే. కాని వులినోదకమును గొంచమేని 

(కోలరు 15. కావున మానవుడు తొలుదొలుత అఆభారశుద్యుండు, విచార, 

శుద్ధుండు, పీతరాగి, సుబుద్ధి కావలయును 16, ఒకవేళ ళూరులను విడిచి 

విజీవారలను సై న్యములో నింపుకొన్నయడల యుదావసరములయం 

దావళ్యముగం బరాజయము కలుగును. |శ్రీమంతునివదలి దర్శిదుని సేవించి 
నచో నేమిస్థితి కలుగంగలదు? 17. _ఒక జలమువలననే సమస్తమును 
నేర్చడినమాట సత్యమే! కాని జలము విమర్శించి సేవింపవలయును, 
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"కావున ఏకపశీయముగ నన్నింటిని సేవించుట మూర్థత్వముసుమి! 18. 
రొదకమువలననే అన్నమయ్యను. అన్నము వమనమైనయెడల నా నమన 

పదార్థమును మజల భుజింపరుగదా! 19. అడ్హు నిందనీయమగు వస్తువును 
విడువవలెను, (ప్రశంసనీయమగు నంశమును హృదయమునందుంచవలెను. 

సత్కీ_ రితో భూమండలము నించివేయవలెను 20. ఉత్తమునకు ఉత్త 
వముండు రుచించును. నీచునకు ఉత్తముండు రుచింపండు. కావుననే ఈశ్వ 

రండు నీచుని దర్శిధునిగ నొనరించెను 21. సమస్త దర్శిదలతణములను 
'విడిచివేయవలెను. ఉత్తమలవణముల (గహింపనలెను. హరికథ పురాణ 
(శవణాము, నీతి, న్యాయము మున్నగునవి స్వీకరింపనలెను ౨9, వివేక 
క్రూర్వకముగ నడువవలెను. జనులనందజును సుముఖులుగ నుంచవలెను, 

మెల్లమెల్లగ నెల్లరను బుణ్యాత్ములం గావించుచుండవలెను 2కి. 'బాలకుల 

నడవడినముస సరించి నడిచినగాని వారలు మనకు మచ్చికగారు. వారలకు 

రుచించనబుల మాటలాడినగాని వారితోం జెలిమి కుదురదు. అస్లే 
మెల్రమెల్లగ జనులభావముల ననుసరించి హితమునేర్చి చతురులం 

గావింపవలెను 24, మనుజు లందణియెడను మనస్ప్సుంచవలెను. ఇది 

సత్వము. ఇవియన్నియుః జతురత్వలకుణములు, చతురుండు చతుర 

లఅశులాము లెబుంగును. అన్యులు పిచ్చివాం(డు 25. కాని పిచ్చివానిని 

కిచ్చివాడనిగాడ ననరాదు. మర్శమగునంశము నెప్పుడును జెప్ప 

దగదు. అట్లు వర్శించుచు నిస్ఫృహాపురుముడు దిగ్గ్నిజయ మొందం 

గలండు 26, అనేకస్థలములలో, అనేకావసరముల నెజింగి యథోచితముగ 

వ_ర్తింపవలెను, ప్రోణిమాత్రులందజకును అంతరంగముగ (అభిన్న మి తు 

డం వర్సింపవలెను 27, ఒకండు శెండవవానిని సంతుష్టుని గావింపని 

యొడల నందణకును [శమగలుగును. ఒకడు రెండవవాని మనస్సు విజుచి 

నచోం గుశలము గలుగదు 28. అందణివాదయములను (బసన్నతగ 
నుంచువాంటెే సత్యమగు మహాంతు (లోకోద్ధారకుండు.) ఆతండందటిని 

ఆకర్షి ంపలలడు 29, 

పదమూడవ దశకము సమాప్తము. 
ఆటు ధాం... 1 
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మొదటి నమాసము _ నిస్పృహ లక్షణము. 

నిస్స్పృహాని యు క్రి, బుద్ధి చతురత్వమునుగూర్చిన వివరము 

లాలకింపుండు, దీని నాలకించుటవలనం జి త్రమున శకెల్లకాలమును నిలకడ 

గలుగును 1. సులభము, ఫలదాయకమునగు మంతమువలె సాధారణము, 

గుణదాయకమునగు నౌవధమువలె నానచనములును సరళములు, 

అనుభవయు క్షములు నై యున్నవి 2. ఈ యంశమును విన్నచో దుర్షణ 
ములు తొలంగును, సుగుణములు వెంటనే [పా _ప్రించును. కావున లీనా 

షధరూపములగు నామాటలను (శ్రోతలు ధ్యానపూర్వకముగ వినంగోరె 
దను లి. తొలుదొలుత నిస్ప ్ రవాగా నుండనగునను నియమము సెట్టు 

కొననే కూడదు. ఒకవేళ 'బెట్టుకున్నచో దానిని విడువనే కూడదు, విడిచి 
వై చినచోం బరిచితులలోం దిరుగనే కూడదు 4. (స్త్రీలను దృక్పథమునం 
దుంచరాదు. కాంతావిషయిక స్యాదును మనస్సుచేతనేని చవిజూడనీయ 

కూడదు. ఒకవేళ థై ర్యము (చి _త్తకుద్ధి భంగమైనవో జనులకు మజులం 
దనముఖమునుగూడం  జూవింపందగదు 5. నిస్పృహ డొకతావుననే 
యుండందగదు. సంకోచము నుంచుకొనంగూడదు. మోవాములోం దగు 

లో్మ-ని ద్రవ్యమును గన్న త్రి త్తియనం జూడరాదు 6. అఆవార్యభష్టుండు 

కాయహాడదు. ఎవరని యొకవేళ ధనమునొసంగు-చో 7 గ_కొనరాదు, తన 

పయి నేదోవమునేని రానీయందగదు 7. భికనదుగుటకు సిగ్గుపడకూడదు, 

భిక్ష నెక్కు-వం 7 కొనంజనదు. ఎదుటివా శెన్ని విధముల 'నడిగినను దన 

జడల నెజింగింపరాదు రి, వ్రితరులుపయోగించినవి, మురికిని యగు 

వస్త్రములను భరింపగూడదు., . మ్నృష్థాన్నః ్న ము ౨ భుజింపరాదు. . దురాగవామొ 

నొందరాదు. సందర్భానుసారముగాం (బవ _ర్రింపవలెను 9, భోగముల 

యందు మనస్సు నుంచంహాడదు. చేహసంబంధములగు దుఃఖములకు 

(బాధలకు) భయపడంజనదు. ఇభ ఏప్యుజ్జీపితముపయి నాశపడరాదు 10. 

విర కీ వడువంగూడదు. ధే ఛై_ర్భమును భంగపరుపకూడదు., జ్ఞానమును మలి 

నము గాకుండ వివేకముచేం గాపాడవలెను 11. కరుణాకీ రనముల విడువ 
రాదు. అంతర్ధ్యానము తగ్గిపోనీయ( జనదు, సగుణవమూ _ర్రియొక్క- (వేమ 
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త::తంన్చుం "జెంపరాదు 12. (సాథధకుణకా నీన్సు నిన్స ఫహొనగుము, నిస్పృృ 

స్ ఏ 'కాదలంతువేని మనస్సులో. వంతి నుంచుకొనకషుము. కష్ట్రములలో శ్ 
బో సనా శవాలను టు 

'భీదము నంగీశరింపథుము., స్వముననుసరి”మీ అదనున భి ర్యమును దొలంగ 
గుము 1కి, అవవమూానమును సెనుగుగా భాసంపగుము, ఎనగీని హేళన 

గాసించినచో దు ఖం ఘు, ఏ మైగనుసరియే ఇతరులు ధిక్కరించిరని 

విదారవెంుందగుము. 14, సర గృండు లోగసంబంధవముగు లజ్జ నుంచుకొన 

రాదు, గాన ఇతరుటు ల్యంసంజేసిరని లు గొందనుము. కతరు లు(దేకము 
కొలిగిందినచో. న్నే మొ దరాదు 15, శుద్ధమార్షమును నదలకుము. 
దుర్ధ నునితో  వాదింపసుము, చ కగాలునిగో సంబంధము కలుగజేసి 

కొనకుము 16, తంపలనూరితనము దరిదీరసీంనుకుము. కోలహీంచినచోం 
గలహింసకుము, ని (మభాగ్థిస్థినిని గోలుసోనుము 17. నిజమగు 
నిస్సృ్రృ్రహాు: డితరులు నస్యంచినవో  నవ్వరాదు, ఇెన్ప్సీంపందలంచినవో 
నేడియుం జెస్స్పరాను. అణతణమును. పితరులు నడిపించినవిధమున 

నడువలహాడదు 1రి. 'చీషము ధరింపగాదు. ఒబకేయమరికతో నుండరాదు. 
ఏగాజే యుంర్రైయుండన అన్నితావులందును. (భ్రామంచుచుండనలెను 19, 

ఎవరితోడన న దృథసంసర్షముగలిగించుకొనం దగదు, దానము (గ్రహింప 
జనదు. అన్నిసనేళల౦ందును సభలలో? గూర్చుండరాదు. 20, 

కరీరము'నెడ నే నినూమమునేని “ప్వుకొనందగదు, ఎవ్వరి 'శేని నమ్మక వాయ 

రాదు. మజియు నేజేని సగ్బితవషయము నంగీశరింపలహాడదు 21, సత్వ 
నియముముల _విడునకూడదు.. (భ్యాసములను ముసింగిపోసీయరాదు, 

నీ పరిస్థితులయందేని సరనంత్రుండుగ' నుండరాదు 22, స్వతంత్రతను 

వొలంగనీయ'రాదు, నిరొపేతుత్వము (లేంచినేయలనాడదు. తణతణమునను 

బరావేవశతో నుండరాదు 28. 'ని .భనద్భస్టీణోం జుడరాదు. ఉపాధి 
సుఖమున నుండంగాడదు. స్వరూపస్థ్రతియందలి (న్య్యానమును ధ్రిస్పిచేయం 
గూడదు 24. స్వచ్భానుసారముగ "మెలంగరాదు. లోగల నుంచరాదు. 

ఎప్పూడై న నేతావ్రనం'జీని యాస్త్పగలిగి యుండరాదు విగ, పరంపరను 

(ింపంగూడదు. ఉపాసన మార్లోసాధిని జడనీయ'రాదు. జ్ఞానమార్లము 
చొన్నంయడు పడువందగదు 26, కర్మమూార్లమును విడువంజనదు, వైరాగ్యము 

వీషఫోనీయరాదు. వుణజీయు నిరంతరముగా సాధనముల,  భిజనముల 
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ఖండింపందగదు 27. వాదవివాదముల విశేషీంచి చేయలహూడదు. అనిత 

విషయమును మనస్సునం దుంచరాదు. వ్యర్థమగు 'కోధముతో హాఠము 

చేయంహాడదు 28. విశ్వసింపనివాని కేమియు శెప్పందగదు. భయము 
గలుగజేయుమాట లాడరాదు. ఒక్కో- స్థలముననే సెక్కు-దినము లుండ 

గూడదు 29. ఏ యుపాధినేని వ్యాపింపంచేయరాదు. ఒకవేళ వ్యాపింప 

జేయుచో నుంచుకొనందగదు. ఒకవేళ నుంచుకొనుచో దానియందు 

దగుల్కా-నలహాడదు 80. గొప్పతనముగ నుండంహాడదు. మహత్వము 

బెట్టుకొని కూర్చుండఃజనదు. యెచ్చటనైన నేకోరికయేని గలుగనీయ 

రాదు కి1. సరళత్వము విడువరాదు. కించిత్ జ్ఞత్వము తొలంగిపోనీయం 

గూడదు. బలాత్కా-రముగం దనశరీరముపై నభిమానము తెచ్చి'పెట్టుకొనం 

దగదు 82. అధికారములేని చాజాసింపంగూడదు. అదలించి ఉపదేశింప 

'రాదు. పరమౌర్థము నెప్పుడును సంకుచిత పజుపందగదు లికి. కరిన 

వై_రాగ్భమును పిథువగూడదు. కఠినా'భ్యాసమును విసర్టింంజనదు. ఎవరి 

విషయమునందై నం గఠినత్వముగా వృ్నర్తింపరాదు కి*ఓ. కతోరవాక్యము 
లాడంూడదు. కఠినముగా నాజూపీంపంజనదు. కఠినవుగు ధ్రైర్భము ఏమైన 

సరియే విడువంసాడదు కిక, స్వాయముగ నాసక్తుడగుటయుం జేయనిదే 

చెప్తూటయు శిష్యులను కొద్ది గొప్ప లశుగుటయుం దగదు లి6. ఉద్ధత 

శబ్బములతో మాటలాడుటయు, ఇంద్రియములను స్మరించుటయు, 
స్వచ్చందవృ క్రిత శా కేయ వార్ష ములందు! [బవర్తించుటయు. గూడోని 

పని 8, సీచకార్యమని సిగుపడరాదు. వై భవములను జూచుకొని యున్న 

తుండు కాంగూడదు. ఎజింగియెజింగి (కోధవశుండు కాంహాడదు కిరి, 

గొప్పతనము కలిగినపుడు మజుపు దరొచేరనీయరాదు. న్యాయనీతుల 

విడువందగదు. _ ఏ విపరీతపరిస్థితులంచేని అ ప్రమాణికముగ వర్తింప 
జనదు కి9. ఎజుంగనిది చెప్పణహాడదు. అనుమానముతో నిశ్చయము 
గావింపగహాడదు. మూర త్వముల్" 6 జెప్పినదానిని జెడుగుగా భావింప 

రాదు 40. సావధానత, వ్యాపకత్వము వదలంజనదు. సోమరితనములో 

సాఖ్యముగలదని (భమపడందగదు 41. మనస్సునందు వికల్ప ముంచం 

గూడదు. స్వార్ధము నాజ్ఞాపింపరాదు. ఒకవేళ నాజ్ఞాపింపవలసినవ్ొ “6 దన 

కార్యము ముందుగావల ననంగూడదు 42. (పసంగములేనిది చెప్ప 
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MAIER ఉత HRA (లలి టక కుకా వోలు కళ కుతో 001) 1 ౨ 1న 11౯0500 foal క్ కక mm 1 

గహాడదు.. [క్రమము విడువందగదు, నిచారింపకయే అనాలోచిత మార్ల 

ములలో? |బవేశింపరాదు 4, పరోసకారము సినువణసాడదు. పరవీడః 

7ధావింవంజనదు, ఎవరి వాదయమునేసి వులిన పబుపందగదు 44. అనూ 

౧౨౦క తేషమును, మహంతుధర్మమును నిడనొడరాదు, (దవ్యముకొొణకుం 

న్నర నము లొానరించుచుః దిరుగగాడదు ఉన, సంశయాత్మికముగం జెప్పు 
తఅయుం మిక్కిలి నిశ్చయమొనరించుటయు. (గంథమును దాను చెలిసి 

. , కొనగయ్యే బ్రితరులకుభోథింస స్రీతిగిందుకొనుటయుం గూడదు 46. ఎటింగి 

యుండి యడుగరాను. అహంభావము. (ప్రోోటింపదగదు. చెప్పెదనని 

యన్యరిణోన. న ననళాయు 4&7. జ్ఞానగర్వ ముంచరాదు. సాధారణముగ 
చావ్వరికిని గష్ట్రను గలిగింసజనదు. ఎవరిశోడనై న నెచటనై న వాదు 
లాడలహాడదు 40, స్వార్గబ్యుగలిగి యుండంహాడదు, కార్య భారమునం 

జబుడిబోవరాదు, రాజబదాగరమునందు? గార్యగ రగ నుండందగదు. 49, 

ఎవరిీని నమ్మిక సీుగాడను. భి నీయంబడిన పదార్థము నడుగ 

రాదు. భివకొజుకైై తన పరంపరను సనరింపంసాడదు 50. వివాహ 

"కారర్నములందును, మధ్యవన_క్రిగనుండు పనులందును బాట్లానంజనదు, 

(కుపంచోపాధిని శరీరముతో నన్వయింసరాదు 51. (పాపంచిక నిర్బంధ 
యులలోం దగుతలొ-నరాదు. ఇోగన్నము తినరాదు. ఆశితునినతె 

నిమంతేణము గ్ర కొనంజనదు సల నిస్సృ్రహాుండు (ద్ద, పశు టి 

మయూసిక్క పోణ్ళాసికాది వితృికర్ణులలోనికని రోగ'శాంతులు, (వ్రతములు, 
ఉద్య్యాపనములు మున్నగు శామ్యకర్మములలో నికీనిం బోవందగదు, అచటి 

యన్నము తినరాదు, గొను దీనుర్య న్ర్తంపరాదు సరి__54, లగ్న 

(పసంగమున బాల్లొనందగదు. ఉదరపోపషణమునక్షై గానమొనరింపరాదు. 

ధనమునుగ్లై కొని యుచ్చటనేని హరిగీర్గన మొనర్చరాదు కక్, భిత్ను 
నొనుట విడువణభాడదు. అన్నము భాగభెగములుగాం దినకూడదు, 

మూల్వము గైకొని య్యాతం గాఏింపరాదు 56. మూల్యమును గైకొని 

యమెొడద్దియ్ని సుకృతము చేయగూడదు. వేతనము. దీసికొని పూజారి 
“కాంగూడదు.. ఇనామ్యు జాగీరు, (మాన్వము, అగ్రహారము) ఎవగేని 
కమొసంగనెంచినను నిస్పృహాుండు 'గ్ర కొనందగదు 57. ఎచ్చటనేని మఠము 

నిర్మింపణహాడదు. ఒకవేళ నిర్మించువో దానినే అశశయించుకొని యుండ 
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రాదు. నిస్పృవాుండగు మశాధిపతిగాం గూర్చుండి యుండందగదు రర 

శ్రోతల అం౪! ముఖ్యవిషయము వినుండు, నిస్పృహాం డన్నియుం 

'చేయవలసినబె కాని స్వయముగా నాకర్శములలోం జిక్కు-కోనరాదు, 

ఆ కర్మములకు భిన్ను(డై యుండి లోకమునందు భ _్రీమార్లము స్థాపింప 
వలెను 59. (ప్రయత్నరహితుడై యుండందగదు, సోమరితనము దృష్టి 

లోనికి రానీయంగూడదు. _చేహామున్నంతేవణకు ఉపాసనా వియోగము 
సహింపరాదు 60. ఉపాధిలో బడంహడదు. ఉపాధిని శరీరమునం దన 

యింపందగదు. : అవ్యవస్థుం రై భజనమార్షమునెడ నెన్నండును విముఖుం 

డుగ నుండందగదు 61. మిగుల నుపాధి గావింపంగూడదు. ఉపాధి లేకున్న 

యెొడలంగూడం బనిజరుగదు, సగుణభ క్లీ విడువరాదు. కాని యాశ్వరునకు 

విభ క్షుడు నుంటగూడ మంచిదికాదు 62. మిగుల బరు” _త్తకూడదు, 

ఒక్క-స్థలముననే విశేషించి వసింపలహాడదు. మిగులం గష్టమును సహీంప 
రాదు, మిగుల సోమరితనముతో నుంటగూడ మంచిదికాదు 6కి, మిక్కి-లిగ 
భాషింపరాదు. కాని మాటలాడకున్ననుగూడం బనిజరుగదు. అన్నమును 

మిక్టుటముగాం దినరాదు. కాని ఉపవాసముండుటగూడ మంచిదికాదు 64. 
విశేషించి నిద్రింపణసాడదు. బొత్తిగ నిదురబోక్  యుండుటయుం 
దగదు. మిక్కుటముగ నియమములు “ెట్టుకొనుటకూడదు. బొ త్తి 
నియమహీను(డై యుండంజనదు 65, సెక్కు-మందిలో నుండంగూడదు. 

విశేషించి వనవాసము గావింపరాదు. ' చేవాము నక్కుడుగం బోషీంపం 

జనదు. కాని అత్మహత్య  యొనరించుటనాడ  చెడ్డపనియేనుమా 66. 
సంగమెక్కు-వగ నొనర్చరాదు. శాన సాభుజనసింగమము పడువంసాడదు. 
"శేవలకర్మాచరణముతోం బనిజరుగదు. కాని అనాభారుండుగా నుంట 

గూడం దగదు 67, లోకాభారమును బూ ర్హిగ విడువణసాడదు. కాని 
జనుల కథినుండుగ నుంటగూడం దగదు. ప్రీతి మిక్కు-టముగా నుంచ 
గూడదు. కాని నిష్టురభావముతో నుండుటగూడ మంచిదిగాదు 68, సండే 
వాము నెక్కువగా  నుంచుకొనందగదు, కాని స్వచ్చందముగాంగూడ 

నుండందగదు. సాధనములలో విశేషించి మగ్నుండుకాంగాడదు. కాని 

సాధనరహితుడై యుండుటగూడ  మంచిదిగాదు 69. విషయముల 
నెక్కు-డుగా ననుభవింపంగూడదు, కాని విషయ త్యాగము "పూర్తిగ 
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'జేయందగదు. 'దేహాముపై మోహ ముంచరాదు, కాని మిక్కిలి" కష్ట 

మునుగూడ సహేంపంజనదు 70. భిన్ను౯డై అనుభవమును (గ్రహింప 

రాదు, కాని అనుభవమును [గహింపకుండ నుండంహాడదు, అత్మస్థితి 

వివరింపంజనదు, కాని బొల్తిగ _స్తస్బత్వము కలిగియుండుటగూడ మంచిది 

గాదు 71. మనస్సును లయమొనర్చి యున్ననికావలెను. కాని మనస్సు 

లేనిది పనిజరుగదు. అలక్యు మైనవస్తును లత్యుములోనికిరాదు. దానిని 

జూడకుండుటగూడ మంచిదిగాదు 72, అది ((బ్రవ్మాము) మనోబుద్దుల 

కగోచరమైనది. కాని మనోబుద్లులు లేకున్న-వో దానిజానముగూడం గలు 

గదు. ఎటుకను మజువవతెను. కాని యెజుక్రలేమిగూడ మంచిదిగాదు 79. 

జ్ఞాతృతము నుంచంగూడదు. _ కాని జూనములేకున్న-వోం బనిజరుగదు. 

అతర్క్య్య వస్తువు తర గార్టములో నికిరాదు. గావున తర్క-ములేకుండ నుండుట 

గూడ మంచిదిగాదు 74. దృశ్యము స్మరణచేయుట మంచిదిగాదు. కాని 

విసరణము గావించుటగూడం తగదు. చర్ల స లెవ్యియు' గావింపగూడదు, 

కాని చర్చలెస్వియుః గావింపకున్న గాడ బనిజరుగదు 75. లోకులలోం 

గల భేదము పాటింపగూడదు. కాని వర్ణ సంకరముగూడ నొనరింపజనద్లు. 

స్వధరమును విడువగూడదు. కాని. “ధర్మాభిమానముగూడ మంచిది 

గాదు 76. " ఆశొబన్లమగువూట నుడునరాదు. వివేక ములేకుండ 

వ ర్రింపంగూడదు. పమైననుసరియే శాంలిథంగము గానీయరాదు 77. 

అవ్యవస్థితముగం బు_స్తకము (వాయంగూడదు. కాని పు స్తకములేకున్న 6 

గూడం బనిజరుగదు. అవ్యవస్థి సితముగ6 జదువంగూాడదు,. కాని చదువ 
కుండుటగూడ మంచిదిగాదు 8. నీస్పృహాండు వక్షృత్వము ఏడువం 
జనదు. కాని సందేహము కలిగినపుడు వివాదములొనర్పం దగదు. 
మజీయు [శోతలవాక్యములను జెడ్డవిగా భానింపశూడదు 79. ఈ యుప 
"దేశముల నన్నింటిని పృాదయమునందుంచుకొన్న చో సమ స్ప్ససుఖములును 
లభించును. మపహాంతులతణములు తమంతట ననియే కలుగును .80. 

De 

రెండవ సమాసము -- భికెనిరూపణము. 

భితనడుగుట (బ్రావ్మాణుని ముఖ్య దీకు. “ఓంభవతి” పకుమును 
(బాహ్మృణుండు రక్గావింపవలెను 1, భికునడిగి భుజించువాండు నిరాహోరి 
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యనంబడును.  భికునడిగినకారణమునం  (బత్మిగహదోపషమును భికుకుం 
డొందండు 2, సజ్జనునుండియైనను దుర్గ నునుండియైనను ఏపురువుండు 

అన్న మును యాచించిభుజిం దునో వాండు (ప్రతిదినమును అమృతపానము 

గావించుచున్నా (డని (గహింపనగును లి. 

శ్లో భికాహారీ నిరాహారీ భిమూ నై వ (ప్రతిగ్రహః | 
'అసంతోవాకి సంతోవా సోమపానం దినేదినే ॥ 

భికమహిొమ యిట్టిది. భికుమడుగుట సర్యోత్త తముండగు నీశ్వరునకు. 

గూడ సంతోపావహము. గొప్పగొప్పయోగుల్సు  సిద్ధులుగూడ భిక్ష 
నడుగుచున్నారు 4. దత్తా కేయుండు ఘోరనాథుండు మున్నగు సిద్దపురు 
షులుగూడ జనుల భిక్షమడిగిరి. భికువలన నిస్స ృవాత్యము పల్లి 
యగును 5, కొందజు వారి నియతిననుసరించి భికుగహింతురు. లది 

పరాధీనత యగును, ఇళ్లే (ప్రతిదినము నొక్క-గ్ళవామునుండియే భిక్ష 

గావించుచుండినను స్వాతం త్రముండదు 6. ఎనిమిది దినములకొటుకు 

అన్నమును (బోవుచేసికొనుట మంచిదికాదు, అటునొనరించుచున్నచో 
"నిత్వనూతనత వలనియానందము లభింపయజాలదు 7. నిత్యమును (గొత్త 

[కొ త్త తావులలోం దిరుగవలెను, బాగుగా చేశాటనము గావింపవలెను, 
అప్పుడే భితమమడుగుటలో శోభగలగు. అప్పుడే భియోవృ త్రి (ప్రశంసా 

పాతమగును రి. భితనడుగు నలవాటు అఖండముగం గలవానికిం బరబేశ 

మనునది లేనేలేదు. ఎక్క-డంజూచినను నక్క-డ నాతనికి మూండులోకము 

లును స్తుదేశమగును 9. భికునడుగుటకు సందేహపడగూడదు. లజ్జ 

నొందందగదు, విసువంగూడదు. పర్మిభమణము చేయుచునే యుండ్ 
వలెను 10. అనేక చమత్కాారములను జేయుచు నిరంతరము భగవంతుని 

నభివర్ణి ంచుచు నుండుపురువుండు నిస్ప ్ రహొతో భితమడుగుచుంటంజూచి 

"పెద్దవిన్న లెల్లరును జకితులగుచుందురు 11, భిత కామభేనును. భికువలన 

నిరంతరమును ఫలము లభించును, అది సామాన్య మైనది గాదు. భియా 

వృత్తి నగారవించు జోగి అభాగ్యుండు 12, భితవలన ఎజుకగలుగును, 
భికువలన (భమ నశించును. మజియు సాధారణభికు నెల్లరును స్వీక 

రింతురు 18, భితు యొకవిధముగంజూచినచో నిర్భ యస్థితియెయున్న ది. 

శనలన మహంతుధర్ముము |(ప్రకటనమగును, తవలన స్వతంత్రత లభిం 
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చును, మజియు ఈశ్వర్నప్రా ప్తి కలుగును 14, భిశువలన నేవిధమగు 
నాటంకముగాని బాధగాని కలుగదు. భిహోహాోరి నిరంతరమును స్వతంః & త్ర 

ముగా నుండును. భితవలన విరాగులు సమయమును సారకపబుపం గల్లు 

దురు 15. భితు అమరక ల్పవల్లీ. ఇది ఫలములతో నిండియున్న ది, చెడ్డ 

సమయమునందు లజ్ఞాహీనుండగు పురుషునకు భితు ఫలదాయక కమగును16. 

భూమండలమున నెన్ని యో దేశములు గలను. పర్మిభమించినవో  నెవ్వం 
డును ఆకలిచేం జనిపోనండు. పర్షిభమించి భి (గ్రహించు. భితకుండు 
జనులను బాధింపండు 17. గోరతుణ వాణిజ్య కృవులన్నిటికంకె ను త్తమ 

మైనదిసువూ భిమోప్రతిస్ట. జోలె నెప్పుడును విడువంహూడదు 18, భివతో 
సమానమగు వైరాగ్య మింకొకటిలేదు. వైరాగ్యమునకు సమానమగు 
నితరసాభాగ్య 'మెద్దియులేదు. వై రాగ్యములేకున్నను వక చేశీయముగా 
నున్నను మానవు డభాగ్యుండగును 19. కొంచెము. భిమగలదాయని 
యడిగినయెడల నొకవేళ నెవలేని యథికఖి చిత నొసంగనెంచి తెచ్చినచో 

అల్పసంతోవీ మగా నుండి అందొక విడికడుమాాతమే గ ₹ై కొనవలెను 29, 

ఆనందపూర్ణముగా భిక నడుగవలెను. ఇదియే నిస్ప సవాత్వలవణము. 
మధురముగా మాటలాడుచో నెల్లరకును సుఖముగలుగును 21, భికా 
విషయమును స్వల్పముగ యథామతి వివరించితిని. భీత, సమయాసమయ 
ములలో? గలుగు నాపదలను దొలగించును 22. 

శ నల 

మూడవ సమాసము __ కొవ్యకళ. 

శబకుసుమమాలారూప మగు కనిత్యమురయొక- సుందరసుగంధిత 

సరిమళరూపమైన అర్థముచే సాధుసజ్ఞనరూపములగు  (భమరసమూహా 
మున కానందము క్ర లుగుచున్న ది 1. వట్టి మాలికలు అంతఃకరణమునందు 

(గుచ్చి శ్రీరాముని చరణములను బూజింపుము. ఓంకారతంతువు నఖండిత 
ముగ నుంచుము. దానినెప్పుడును ఖండితము గావింపకుము 2. పరోప 
కారముకొణుకుC గవిత్వము (నాయుట అవశ్యకము. ఇట్టి కవితొలత్ణ 

ములను వివరించెదను కి, ఎయ్యది యాలించిన భ గవద్భు ర్సీయు విర కి 

నుదయించునో యట్టి కవిత్వాభ్యాసమును నృద్ధిన్"ందింపవలెను 4. ఆచరణ 
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రహీతమగు శుష్క-శేబ్దజ్ఞానమును సజ్ఞనులగు పురుషు లెప్పుడును మెచ్చు 

కొనరు. కావున (కవిత్వము నభ్యసించుటకుముంద్సు అనుతాపసహాయ 

మున గరుణార్జ్రిహృదయముతో.  బరమాతుని (బ్రసన్న ముగావించు 
కొనవలెను క. ఏలయన? పరమాత్ముడు (ప్రసన్నుడై న పిమ్మట (ఈశ్వ 
రీయస్ఫూ ర్తితో) ముఖమునుండి చెలువడువాక్కు- శ్లౌనునీయమైనది. 

మజియు దానినే (ఎ'గ-దికమని చెప్పనొప్పును 6, 
జనులు ర విత్వమును మూడు తెబుంగులుగ విభజించిరి (1) 

దృష్టము (2) పాఠము (కి) (ప్రాసాదికము. ఇక నీ మూండువిధములను 

(గమముగా విచారింపుదము '7. కొందలు విచ్చలవిడిగా? దమమనస్సు 
లోనికి వచ్చినవాని'పై నెల్ల బలాత్కా-రపుం గవిత్వము నల్లుదురు. దానిని 

జల్లి కవిత్వమందురు 8. కావ్యగ్రంథములను విశేషించి చదువుటచే నొక్కొ 
క్క-ని కాయా[గంథములన్నియు గంఠ స్థము లగును. దానినే కొంచెము 

మార్పుగావించి వారలు కవిత రచింతురు. వట్టి కఏత్వమును పాఠక విత్వ 

మందురు 9, కొందజు శీఘ్రముగా (ఆశున్రగాగ గవిత్వము చెప్పుదురు. 
ఎదుట గనబడినదానినెల్ల వర్ణి ంతురు, భో క్రిరహితములగు పదములను 

జేర్చి గణములలహార్పురు. ఇట్టి కవిత్వమునుగూడ (జల్లిపొల్లు) పాఠకవిత్వ 
'మనియే జెప్పనగును 10. కామిక రసిక, శృంగార వీర, హోస్య, (ప్రస్తా 
వన కౌతుక, వినోదాది విషయములలోంజెప్పూ కవిత్వమునుగూడ జల్లి పాఠ 
మనియే చెప్పవచ్చును 11, మనస్సు కామాతురమైనప్పుడు ఉద్దారము 
గూడ (పలుకుబడియంతయు) నకైయుండును, కాని యాజల్లికవిత్వముల 
వలన జన్మము సఫలము కాజాలదు 12. ఉదరశాంతికై నరస్తుతి చేయ 
వలసివచ్చును. ఇట్టి నరస్తుతులలో. జూపించు కావ్యకౌశలమునుగూడం . 
బొల్లుకవిత్వమందురు 18. కాని కవిత్వము ధృష్టపాళముగ (పొల్లుగ) 
నుండంహడదు, కవిత్వములోం గష్టముకూడదు, మజణియుం 'బాషండ 
మతపూర్షముగను ఉద్ధతముగను నుండుకవిత్వము నిరుపయోగము 14. 
కవిత్వము పాదపూర్ణ ముగను రసహీనముగను, కర్క-శముగను, దృష్టాంత 
ర్ లు 
హానముగను నుండంహాడదు 15. కవిత్వమునందు అనావళ్యకవిస్తారము 
గాని, సారహీనవిషయములుగాని యుండంహాడదు. కుటిలునిసంబోధించి 
గూడ కనిత్వము వ్రాయలూడదు 16, కవిత్వము హీనముగ నుండరాదు. 



శ్రీశప్యక్ర 

నుడివినదానిని మణుల నుడువరాదు. ఛందోభంగము గానింపంజనదుం 

మణీయు* గవిత్సము లకుణరహితముగ ' నుండణహాడదు 17. వ్యుత్స త్తి 

హీనముగను, తర్క-హీనముగను, కళాహీనముగన్కు శబ్దహీనముగను, 
భకక్ఞానవై రాగ్యహీనముగను గవిత్వముండలహాడమ 18, భో క్తిహీన 
మగు కవిత్యమును మోసపుదడికయని (గహీంపవలెను. _ నీరసమగు 
వక్తృత్యము భయము నుదయింపజేయును 19. భక్తిహీనముగం జెప్ప 
బడున డెల్ల నొకవిధమగు జంత్రవాద్యము. ప్రీతిలేనిసంవాద మెచటనై న 

'నుండునా ? 20. ఈ జల్లికవిత్వములు, పాళకవిత్వములు రచించుట 
మిథ్యయు, అహంకారము, వెట్లితనము మాత్రమేసుమా ! ఇంక 

(బొసాదిక కావ్యలక్షీణము నెజింగంచెదను 20. 

(స్ర్రీలపట్లను, ధనమునందును నసవ్యా భావముగలవాడును అంతః 
కరణమునందు బరమాత్మధ్యానము పాదుకొల్పువాండున్సు 22 నిరంత 

రము భగవ'త్సేమయందు మగ్ను౯డై యుండువాడును, పగలు రెండు 
రెట్లు రాత్రులందు నాలుగురెట్టుగ భగవద్భజనమునందు వృద్దినగొందు 
నుత్పావహాముగలవా(డును 2కి, భగవద్భుజనము లేకుండ తుణమునేని గడుప 

లేనివాడును అంతఃకరణము నిరంతరము భా క్రీరంగమున దాండనమాడు 

వాడును 24, అంతఃకరణమునం దచలు(డ్కు శొంతస్వరూపుడు నగు 
భగవంతునకు నివాసస్థానముగనున్న వాండు, నగు పురుముండు స్వాభావక 

ముగా నుడునునదియెల్ల (బహ్మానిరూపణమైయుండును 25, వాడదయ 

మున గోవిందుఃడు నిలిచియున్న కారణమున భొక్తునకు భో కీయండె 

రుచిలభించును. ఆతడు భక్తిని ఏడిచి యన్యమేదియును జెప్పంజూలండు 

26. హృదయమునం బేవెష్యయమునం  బ్రీతిగలదో దానినే ,యాతనివాణి. 
' నుడువున్తు_ ఆతడు భక్షిభావముతోలరుణాకీ ర్తనము గావించును, 
మజీయుః (చేమమగ్నుండై. నృత్యముగావించును 27. భక్తును భగ 
వంతునియందు మనస్సులీనమగును. అందుచే 'చేహాభీమాన ముండదు. 
ఇళ్లే శంకాలజ్జలుగూడ దూరముగ చారిపోవును 28. భక్తుడు వేమ 

యను రంగులో మునిగింపోవును, భ_క్టిమదమున నున్నత్తుండగును, 
మజీయు నవాంకారమును గాళ్ళక్రిందం బడవేయును 29. భక్తుడు నిళ్ళం 

కగ గానముచేయును, నృత్యము గావించునుు, అతనికి జనులెచటయాన్నిం 



త్నీర్రీణ.. చాసబోధ ద 1డీ-లి 
నవే వెతెేలే వా - క 

తరు? అతనిదృప్టిలోం దైలోక్యనాయకుే నివసించును కీ0. ఐట్టు 

భగవంతునియందు. -లీనుై పోవుభ కున శేవిషయమునందును నవసర 

ముండదు. ఆతడు తనయిచ్చకొలంది భగవంతుని రూప కరి ప్రకాపముల 

వర్ణించుచుండును 80. భక్తుడు భగవంతుని నానారూపములను, మూర్తి. 

(ప్రకాపములనుు, అనంతకీ_ ర్తిని వర్ణ్మించుచుండును, వానికి నరస్తుతియన్న. 

దృణసమానముగను, దుచ్చముగను దోచును కి2, ఈ విధముగ విర కడై 

సంసారమునందున్న భగవద్యు క్షనిసాధుజనులు ముక్షునిగ భావించు 

చున్నారు లికి. ఆతడు భక్రివశమునం గానించురసనంతమగు వర్ణనమునే ' 

(పొసాదికక విత్వ మందురు. ఆతడు సాధారణముగా! జెప్పూపత్యంశము 

నను నివేకము నిండియుండును కిడీ, 

బక సాధారణరీతిగం గవికాలకుణములను మజలంజెప్పెదను 

వినుండు. దీని నాలించినవో (శోతలహృదయములలో నొనంద మతి 

శయింపయగోలనదు కిర్, కవిత్వము, నిర్మలముగను, సరళముగను, స్పష్టము 

గను, (క్రమానుసారముగను నుండవలెను 86. కవిత్వము భ _క్రిబలయుక్త 

ముగను, అర్భప్రదురముగను, అవాంతారహితముగను నుండవలెను కి7. 

కవిత్వము కీర్తితో నిండియుండిరమ్యముగనుు మధురముగను విస లే 

(పఠొపయుతేముగను నుండవలెను $8. కవిత్వము సరళముగను, సంహ ప్త 

ముగను, సులభముగను, పద్యాత్మికముగను నుండనలెను 89. కవిత్వము 

మృదువుగను, మంజులముగను, కోములముగను, భో వముగను, అద్భుత 

ముగను, విశొలముగను, ఆనందదాయకముగను, మధురముగను, భ క్స్ 

రసయు క్షమై రుచిరముగను నుండవలెను 40. అతురబంధము, నానా 

' చాతుర్భ( ప్రబంధము, నాన్నాపకారకెశల్యము, చందోబంధము, ఘాటి, 

ముద్ర మున్నగునవి _ యొన్నియేని కావ్యములయం దుండవలెను 41. 

నానావిధయు కలు, బుద్ధులు, కళ, సిద్ధి, అన్వయము మున్నగు కావ్య 

ధర్మముల నిర్వహించి నానావిధములగు కవితములను నిర్షింపవలెను 42. 

కవిత్వమునందు నానావిధములగు సాహిత్య విషయికదృష్టాంతములు తర్క 

ము యుక్తి ఉక్త సమ్మతి, సిద్ధాంతము, పూర్వపతము సహిత 

ముండవలెను శకి. నానావిధగతులు, విద్య తృ మక్కి స్పూర్తి, ధారణ, 

ధృతి, శాస్వోగారములల్ో గూడిన శంకాసమాధావిషయములు (నిశ్చయ 



క్ర ర్న నలత్మో కావ్య ద్ధి 

ముకలుగససటకు సంబేహముతొలగంపోవుటకుం దగినయంశములు) గూడ 

కవితరమునం దుండవలెను 44.45. నానావిధ్య్వపసంగములు, వివారయోగ 
వివరణాములు, త_త్ష్వ్వచర్చాసారము గలదియీ కావ్యమనంబడును శర. 
నానావిధసాధనముల్కు పురశ్చరణము, తపస్సు, తీర్థాటనము, మున్నగు 

చానివర్జ్య నముగలదియు, నానావిధసంచేహాములం * దొలంగించునదియు. 

గవిత్వమనంబడును 47. పశ్చాత్తాపము జనింపంచేయునదియు, లౌెకిక 

విషయములను లజ్ఞితమొనర్చునదియు, జ్ఞానబోధచేయునదియు 48, 

జ్జ న ము నభివృద్ధిచేయునదియు, వృత్తి న్తమింపంజేయునదియు, 

భక్షిమూర్షమును విఫేదముచేయునదియు, నేదియో అదియే కవిత్వము 

49. జిజభినానము దొలగించునదియు భవసొగరమును ఇంకించు 

నదియు, భగవంతుని హృదయమునందు స్పష్టపజచునదియు, నేదియో 

యది కవిత్వము 50. సద్బుద్ధిప్రసాదించునదియు, పాహండమునళింప 
"చేయునదొియు వివేకమును వృద్ధసేయునదియు, సత్యమగుకావ్య నునబడును 

51. సద్వస్తువును భాసింహజేయునదియు, భఛాసము నిరసనముగావించునది 

యు భిన్నత్వము నశింపంజేయునదియు, సమాధానము గలిగించునదియు, 

సంసారబంభములను (చెంచునదియు సజ్జనులచే మన్నింపంబడునదియు, 

నదియా అదియే కవిత్వము క2-5లి. ఈ విధముగాం గావ్యలతుణముల 

నింకను జెప్పబూనినచో? జాలగ లను. సాధారణరీతిగ నెజుంగుటవై 

సంతీ ప్తముగా నిట వివరించితిని 54. 
~— 0835 . + 

నాలుగవసమాసము - కీ ర్రన లక్షణము, 

కలియుగమున (దరింపంగోరువారు క ర్తనము గావింపవలెను, భగ 

వంతంని గససణములను మధురశబ్దములతో నేర్పుగా గానమువేయవలెను, 

కీ రనమునందుం గఠినములు, కర్క-శములు నగువచనము లుపయోగింప6 

దగదు 1. కీ _రనములవలన సంసారబంధములగు చిక్కులను దూరసణజుప 

వలెను. దుష్టులతోం దగవులాడంగూడదు, సత్యాసత్యములవలనం దన 

శాంతికి భంగముకలుగనీయరాదు 2. గర్భగీతములను భాడరాదు. 
పోడుచుం నాడుచు అలనిపోవంగూడదు. గోప్యమును (బకటనము జేయ; 
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దగదు. భగవంతుని గుణములను గానముచేయవలెను కి. కీర్తనము 
గావించుతేజీ. మిగుల గదలుట్క ఊగుట్క దగ్గటకూడదు 4. కీర్తనము 
నందు భగవంతుని యనంతేనామములనుు సగుణేశ్వరుని బహూనిధ ధ్యాన 

ములను, భగవక్కీ. ర్తికి సంబంధించిన అనేకాద్భుత చమక్కా-రములను 

(బకటింపవలెను 5, కీ_ర్తనమునందు మంచివిషయమునుగాన్సి చెడ్డవిషయ 
మునుగాని విశువళహాడదు. ఎవరి మనస్సునశేని భిన్న భావము గలుగ 
'జేయుమాట లుండందగదు 6. కీ ర్తనమునం చెవరితోనేని పందెమువేయం 
దగదు. ఒకవేళ నెవలేని తనతోం బంబెము వె నై చినవో సహనము గలిగి 

యుండవలెను 7. కీర్తనము గావించులేటి '“"యెనరినిగూర్చియేని వ్యర్థ 
(పసంగములు చవేయందగదు. జాగరూకులుగ నుండువారలు పనితులగు 

దురు. ' మిగుల వై భవముతో జనరూపుండగు జనార్షనుని ((శ్రోతృగణ 
స్వరూపుడగు నీశ్వరుని సంతోష పజుపవలెను 8, దవ్చిగొన్న మాన 
వుడు చల్లని సీటియొద్దకు స్వయముగా నేగువిధముగా' (చేమమయుండ్తగు 

(శోత తనంతన భగవత్కీ_ర్తనమునకు వచ్చును 9. ఇట్టి శ్రోతల బిలువ 
వలసిన పనిగాన్మి రపి వ్పీంచుటకుం (బయత్ని ౦పవలసిన పనిగాని యుండదు 10. 

కీ రనముజేయుట'కేబేని మిషకల్సింపగూడదు. అనాస్టిగ నుండయజనదు. 
లజ్జనొందరాదు 11. | _రనమునకు ఆటంకము గలుగ౭జేయు దుష్టులను 

దగ్గజకుం 'చేరసీయంనదు. మధ్య కలవొములు జరుగనీయంసాడదు. 

క్ర లహాములవలన ధ్యానము భంగమగునను భయము కలుగును 12, క్ష ర్త 

నము చేయునపు డభిమానముతో మజుపును దరిజేరనీయంగాడదు 18, 
కీ ర్రనమొనరించుచు మెల్ల మెల్లిగ గదలుచుం. బరమాత్మునిపై ల 
(పేమతో నృత్యముచేయవలెను, బొత్తిన_స్తబ్బుండై. యుండంగూడదు 14, 

సుందరమగురీతితో, న్యమతాపూ ర్యముగ మధురస్వరముతో గానము 
చేయవలెను 15. కరతాళము, తాంబుర, తానమానము, ఆళబద్ధమగు 

తంతుగానము మున్నగునవి విని బుద్ధిమంతులగు మనుజులు తతా-ల 

ముననే తనుమనములతో భ_కీియందు లీనమగుదురు 16. (వేమాన్వి 
తులగు భక్తులు వివిధపద్ధతులతోం గావించు నృత్వ్యమునుజూచియు వార 
లొనర్వు సుస్వురయు| మగు గానమునువినియు జనులు (ప్రసన్నులగు 

దురు 17. దతుండగు క్ర  రనకారు. డొనరించు కౌశలయు క్ర్షములగు కథా 



రనలతణను ణీ = 

(సబంభముల నాలించిన (శోతల యంతేషిరణములు గరుణతో నిండును 18. 
అతని | !_రృనము నినుటను? ననురబురువుంు వేగముగా బరుగెట్తుకొని 

నోరు 'ఆతనిబుది సిలయుణతనుగాం'ది స *రలాశ్చర్యము నొందుదురు. 

ఈ విధమగు కూడిచ్ రానురాను సభలో ర_క్రీయటిశయించును 19. 

నొనానిస్ _పాండగి 'బ్ఞలెళయ మువీ బూగ! ర్మ ములగు పశనఫావములు, 

'కౌతంసోము |! _రృనమునందు. జూసపనాలెను 26 గగనము సాహసము నశింసం 

జేీతయునదిగ ను, బుణ్య్యమును (పాకాణియుయీయునదిగను నుండనలెను. కథ 

సుయ జెస్పు సథాంశము (శ్రోతలు శ్రా న స్టైలో మననము పేయందగ్ని 

నప నుంచవలెను 21. ! గ్గనమునంటు నస్టష్ణనుగా నసూాటలాదయగసాడదు. 

ఎనరినేసి నిటంసరాదు 22. (1 సని... | పూర్ణమగు శథనాలించుటకై 

జనులందతును. (గం గహాముణో 6 బరూగగునురు విక సరోపకార (వత 

నుట నలంక్భాతుండగు భగ్యాని వ్రజలందణును (బళంసింతురు 24. 

గ గృనకారుని యుతే 'నరాసబేశములను (శోతిలాదరింసవలెను. వెనానొము"డే 
నున్నత్తులం శాయజనదు. ట. యానపడంటవలన వోనిగలుగును 25, నికో 

స్సు "ర్ట మగు న్నస్ష్రృగ్యోము నొలించుటక్షై జనులు తమంతం దామె గుమి 

గాదడుదురు. నీలుననలసిన .నువసరముండదు విరి, రాగరంగయు_ క్తమును, 

రొసనంతమును, సు౧దరమును నగుమనోహార సంగీతము నాలకించినంతేన 
(థోతల యంచ;నరణములు అందు భీనముగును, రత్న సరీతకులు రత్నముల 

'సెంటం బరుగన్తునట్లు ఉత్తిమగర్శిన సరితములు. ,రృనములు వినుట. 
సదుగత్తుదురు 37. భ్ [పు శ మగు న రృనము సాలించినమెడల జనుల 

అకుందీక్యర పేను నృద్దినాగును. మనస్సు నిర్ణలమగును. మజియు హృద 
సవుమున భూతదయ న “వృద్ధిసో "నును శీర, గర నములందు న్యర్థి వచనముల 

నుడువంహడదు, వ్యర్థ నినేరణము గాసంసరాను. నీత ముంచిన త్య 
నువేజనుల సొనందసజునన లెను. 29, జనులందణికును సాొం*సారము 

నేర్చనలెను, సజ్ఞనులగు పురుషులకు సంగీతిసాహిత్యములు "రెండును రుచి 
కఠముగానుండును లీ0, సత్యాసత్య ములు ఛాసంచుతణీ సత్యమగువూట 

విళదమైనంతన లోకులానందింగురు, అన్ఫతము నివ్వడుగాని సారవింపండు, 
81. 'వేదశాస్త్రుములు. నిద్వాంసులు అనుకూలించునట్లు భావీంపవలెను, 
లేకున్న చో సెన్వండును న మానింపయతిలి. అనందసరనకుణ ce డై పొంగిపోనుచు 
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నవ్వులు, శీంళనములలో మునిగింకేలు క్ష్ ర్లనకారునకు హితము గలు 

గదు శీలి, (బవ్మామువై పు లక్యుమును నెలకొల్పి దానిని రీంపవలెను, 
స్వూయముగ ద్రష్టలగు లోచనములనుగూడం జూడవలెను, అట్లు గావించి 

నానో తనంతన అలక్ష్యుమునందు లత్యము లగ్నమగును కిక, వ్నేతజ్ఞుండు 

వ్నేత్రమును (అత్మబేహమున్సు ముభ్ధపజచుచున్నాండు. మజియు తమళ్" 
తమించి వ్మేతమునకు శాంతిని గలిగించుచున్నాండు. ఆ సర్వవ్యాపియగు 

శ్నేత్రజ్ఞని (ఆత్మయందు) కుమాత్రోభలు రెండును నున్నవి 85, 

WW చాక కడ. శా 

ఐదవ సమాసము _ హారికథారీతి. 

ర్తి బుద్ధిమంతులగు (కోతలు హారికథారీతిని సావధానులరైై విన 

వలెను 1. హరికథ నేవిధముగం జెప్పవలయునో రఘునాథ్టుని కృపాపదని 

లభించునట్లు దాని నే విధముగ ర _క్తికిచేవలెనో వినంగోరెద 2. బంగారము 
నకు దావియుం జెఖుకోనకు సుందరమును, మధురమును, రసవంతమునగు 

ఫలమును నుండుట యపూర్వవిషయము లీ, అక్లే వారిధాసు విర కుడగు 

జ్ఞాత ప్రేమలో (గాడిన వారిభ కడు వ్యుత్సన్ను డు వాదరహితుండునై 

యుంటగూడ అపూర్వవిషయ మే! 4. ఇన్ని సులకుణములుండి హరిదాసు 

డొకవేళ రాగజ్ల్ఞానియు, 'తౌళజ్ఞానియు సకలకళాయు క్పుండుంను, (బహ్మా 

జ్ఞానియు నిరభిమానియునై జనులలో. గలసిమెలసియున్నవో నిత 

జెప్పవలసిన 'చేమున్నది? 5. మళత్చరరహితుండు, సజ్జనులకు మిగులం 

(\బియు(డు, చతురత్యలకుణముల నెజింగినవాండు, ఆత్మనిష్టుండు నగు 

వాం డెవడో యాతణడా ఉత్తమ హరిదాసు 6, జయంతి మున్నగు 

పర్వదినములలో భక్తితో నుపవసింపక _'దేవాధిదేవుండగు పరాత్పరుడు 
వర్తించు శ్నేతరాజములను నిశ్వసింపక కేవలముగ దమకుంగల థు 

జ్ఞానమా(త్రమున సమస్తమును మిథ్యయని "చెప్పుపామరులకు లి 
యగు భగవాను౭డెట్టు లభింపల లండో యోజింపుడు 7.8, పామరులకు 

సందేవాకారణమున నిర్ణణమునందు మనస్సు లగ్నముకాదు. (బ్రహ్మజ్ఞాన 
మునందలి యభిమానమున నిర్లుణము రుచింపదు, ఈ విధముగా వారలు 
"రెంటికి 'జెడుదురు 9, ముందు సగుణమూూర్సినుంచుకొని నిర్హుణమును 
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గూార్చినకథల( జెప్పువాండున్సు నిరుణమును (బతిపాదించి సగుణము నుచ్చే 

దనము గావించువాఃడును జదివినమూర్షుండు 10. వా_స్తవమున కీ "రెండు 
పంథలును (సగుణ నిర్గణమార్లములు) జేలికిజిక్క-కుండునట్లు వారికథ 

గావింపయగహాడదు. ఇత హరికథా లశుణముల వినుండు 11. 

సగుణమూా.ర్తి సమ్ముఖమున భావపూర్వకమగు కరుణాకీ రన మొన 
రింపవలెను, మజీయు నీశ్వరుని కీ_ర్షిప్రతాపయు క్షములగు నానాథ్యాన 
ములను వర్ణింపవలెను 152. ఇట్లు గానముచేయుచున్న యెడల రసయు క్త 
పుగాం గథ నోటినుండి సహజముగా బయలువెడలును. అప్పూడు (శ్రోత 

అంది హృదయములందును (బేముసుఖ ముప్పతిల్దును 1లి. సగుణములో 

నిర్లుణమును దే(గూడదు. శ్రోతలగుణదోషములు నుఢువగ్గాడద్దు, ఇదియే 

కథాకల్పనమునందుం (బధానయు శ్రీ 14 భగవంతుని వైభవమును 

యవా _త్తషమును నానావిధిముల వ చీంచుచు సగుణమునందు [(శదయుంచి 

కథ నుడువవలెను 15. లోకలజ్ఞ విడిచి ధనముకై నాశతొలంగి నిత్వనూతన 

ములగు కీర్తనములసై (శ్రేమనుంచనలెను 16, 'దేవమందిరపు రాజూంగ 
బాములందు నిశ్శంకుండై పొరలవ లెను. కరతాళములు (మోగించుచు,నృత్వ 

ము జేయుచు భగవానుని నామమును ఘోషింపవలెను 17. ఒకదేవత కీర్తిని 
"రెండనచేవతముందు వర్ణించుట మంచిదిగ నుండదు. కావున నేదేవత కీర్తి 

నాబేవతముందె (ప్రశంసింపవలెను 18. ఎదుట సగుణమూూరర్తి లేకున్న 

తేరుణమునందును సాధువులగు [శ్రోతలముందును నవశ్యముగా నై ఏత 

నిరూపణము గావింపనగును 19. విగవాములేని తావునను సాధుసజ్ఞనులు 

'లేనితావునను భావికజనులు (శోతలుగనున్నపదేశమునను పశ్చాత్తాప 

యు_క్తమగు (కరుణాపూర్ణ మగు వైరాగ్యమును గ్నీర్తిపవలెను 20. 

శృంగారాది నవరసములలో శృంగారవర్ల నము విడిచిపెట్టవలెను. (స్రీలు 
మున్నగువారి వినోడములను వర్శింపదగదు 21. సుందరీమణుల లావణ్య 

వర్ణ నముల నాలించినంతన సులభముగా హృదయమునందు వికార ముద 

యించును. అంతదనుకనేల! తత్యా-లముననే (శ్రోతలధై ర్యము భంగ 

మగును 22, కాన శృంగారవర్ల నమును విడునవలెను. శృంగారవర్ద్య నము 

సాధువులకు సహజముగా బాధకరముసుమూ ! ఇట్టివర్ణనముల నాలించు 

చున్న యెడల అంతఃకరణమునందు (స్ర్రీలపై ధ్యానము పాదుకొనును వికి, 
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స్ర్రీలావణ్యము నాలకించుటవలనను, ధ్యానించుటవలనను మనస్సు కామా 
తంరమగును, అందుచే సీశ్వరధ్యా న గాన్యులు జరుగజూలవు, 24. స్రీ 

వర్ణనము నాలీంచి యానందించువాండును ।శ్లీ స) లావణ్య్వానందమున, మగ్ను. 

డసవాండునునను పురువుండు ఈశ్వరునిచే వంచితుండగును 25. ఒకతుణ 

మ్యత్రమేని పరమాత్ముడు ఛ్యానములోనికి రా౭గలిగినచో కథయందు 

బాగుగా మనస్సు లీనమగును 26. ఈశ్వర ధ్యానమునందు మనస్సు 
లీనమైనపిదప నిక సంసార మెట్టు జ్ఞుపకమునకువచ్చును ?_ నిళ్ళంకముగ 
నిర్ణ జగోనుండి కే రనము గావించుచున్న వో ఆనందము కలుగును 27. 
నే నడువు నాతండు 'రాగజాన, ఆ ళజ్ఞాన, స్వరజ్ఞ్వనముల నెణింగి 

యుండవలెను. అల్లే యుపడేశపూ ర్ల మగు "క్ర  రనము గావింపవలెను 28, 
సంబదియాజుఛావలు, నాకళలు కోకిల కంళమునంటి మధుర 

గాకముగూడ ద రిదాసునన అలవడియుండవలెను ఇవి గాణ 

విషయములు, భక్తిమార్షము వీనికం'కె వేరుగనున్నది. దానిని భక్తులే 

యెబుంగుదురు. 29. భక్తు కుల కశ్వరభ్యానమే యుండును. ఈశ్వ 

రుండుదక్క-6. దదితరము నారెబుంగనే మెబుంగరు, కళావిదుల హృద 

యము కళలయందే నిమగ్న మైయుండును 80. [హరి సంబంధములేని 

కళలన్నియు వ్యర్థములు. భక్కిరహీతములగు కళలయందు మగ్నుండగు 

పురుషు కీశ్యరనిచేం (బత్యతుముగ వంచితుడగును కి1. సర స ములచే 

నావరింపబడిన కారణమున జందనవృతుమెట్టు దరిచేరరానిదిగ నున్నదో, 
భూత| పేతముల 'భయమువలన (దవ్యభాండాగార మెట్లు అంటరాని దగు 

చున్నదో అక్ష నానావిధ కళలవలన సీశ్వరుయగూడ దుర్గ భుండగు 
చున్నాడు 9. సర్వజ్ఞుడగు పరమాత్మునివదలి శేనల నాదమునందు 
మగ్నుండగుట విన్నుమును మధ్య (పత్యకుముగా సమకూర్చుకొనుట 
వంటిది కికి. మనస్సు స్వరమునందుం జిక్కు-వడియున్న యెడ (వారి 

చింతన మెట్టుజరుగును? ఇది వోరుండు బలాత్కారముగ నెవనినేనిబట్టుకొని 

వానిచే సేవచేయించుకొనుటవంటిది 84. పరమాత్మపా ప్రికి రాగజానము 
విన్ను ముకలిగించును, మనస్సునుబట్టుకొొని స్వరమువెనుకకు లాగికొని 

పోవును తి5, రాజును దర్శింపబోవువానిని గూలికి లాగుకొనిపోవుచోం 
గలుగు దుర్గతి కళవలనం గళావంతునకుం గలుగును 86. ఈశ్వరుని 
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సాద! మమందుంచి సొరి గను hus రణే ధిన్యులముగా భావింప 

నగునులీ7, పొర సరమ (శి, క నీ) ౧8 స భినస నము న న యానము గల 

వానికం 'బరమూత్యుంయు లభి "ము | శ హరుని బరుగువోటి ఇన్నింటిని 

ఏడిచి సరుగగ్భున యును, న*మరననము. నిద సగ మునదలి నారిసిథ 

యంనుం దగ చుండగ! Jew తలి nro ED గృహమునందు స్ 

గృృత్యమునగ, టాడ్ సంగీత దున ము, సర్గ ముముని నన్నింధిముల పారి 

Ph సహో ము Des యంగా శం సె '"మస్మృళిణమునంగు మిగుల 

నిశ్వ్యాసముగల చ *ంమును వారిధి సుల డనంటమిను.. సంగతో సీ సమూ 

సము ముగియుచున్నృటి 41, 

Ww blll, - 711 

అఅవసమాసము _ చాతుర్యలక్షణము, 

రూప *నణ్యము అభ్యాసము త్ సాగ TENN My దిగ 

గులు సొ; ముం! స్స్! J మకు, MN tM ah Tee తే 

కొంత హగుత్నుయు "dh భాసేలసియుస్ల ది న్యుస్ మనల శకస అస్లం 

కోయి లండు, నురుగు ' దిస్ ఎయు మూగ సూటు 

లాడనీరడు 2, (గాయ ద్భ SAO డు కుతీ. బెసిటిబలు 

నినజూాంలడు, సంపా. మలం. భాదయుల.. సోొందంగాలయు. తసి 

స్వాభామ! విమ: గాయం తీ, గదా పతరల కణములు నింగేదనుని' ని ౦ 

గలను? స్వాభాపిి PEPIN, స) ర్చ! గ్లో దస గే గాసి అనాసణములు 

విడిచి ప్యనచో' 'సడలివన్రును._ అభ్యాపయిగాని! చినచో ఓ. మగుణము 
లలనడు ఇన చనుగ పురుషు దుక్విద్య్వన | HAR A సద్విద్య నభ $ 

ల క. మం సను డీచినచో స" వును, చసుంగ్యాయు నేర్చు 

కొన్న వో నలనడును' (పుకుత్నుము. గాసిందినచో అనియు బోధ 

వడును 6. (పరిష్భనొందం సగోర్కింయున్ల. చో ఇాసినేల యుసీనీంవనలెను. 

చతురగ్వము శీసినో అచ్చసదపి యుషాదును. ల వదు 7 2M 

నీ పషయమున సిళ్యాసమున్న.దో నిష జనులు స్యహితేము 'నేల గావించు 
కీొనరు? సన్మార్లులగు మనిః'లను సగ్స్పురుషులి మన్నింతురు 68. శ₹వొము 

నంత శృంగారించినను ఒనిచేళ చతురతయిలేనిచో ఆ శృంగార మంతయు 
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వ్యర్థమే. గుణములేనితావునం బయిప్రై 'మెజుంగులఖో రూపము 'నేర్చర 
చుటగూడ వ్యర్థమే 9, అంతఃకరణమును శృంగారింపవలెను, నానావిధ 

జ్ఞానముల నార్జి ౦పవలెను. సంపదలనొంది సుఖముగా. ననుభవింప 

వలెను 10. (ప్రయత్న ముచేయక, అభ్యసింపక, చేవాశ్రమ యొనర్చక, 

ఉ_త్తమగుణములు నేర్చుకొనక' నిరంతరము |క్రోధిగానుండువానికి సౌఖ్యము 
లభింపదు 11. మన మితరులపట్లచేయు పనిననుసరించియే వారలుచేయు 

బదులుపనిగూడ నుండును, జనులకు గష్టము గలుగంజేసినచో మనము , 

గూడ మిగుల గష్టము లనుభపింపవలసి వచ్చును 12, వ్యాయముగ 

నడచ్లువాలండె. చతురుడు... అన్యాయిగ నుండువాండె నీచుండు. బహూువిధ 

చాతుర్భలతఇములను చతురుండె యెజుంగును 18, సర్భజనులచే నఖి 

మానింప(దగు విషయము నందటును [గ్రహింతురు. నిందనీయమగు నంత 
మెవ్వరు నంగీకఠింపరు 14. జనులు నీయెడం (బసన్న భావులై యుండుట 

లేక యెల్లరును నీపయి విరుచుకొనిపడుట (అను నీ శెంటిలో నీ శేది 
యిష్టము) ఏనిలో నీ శేది యనుకూలమొ దాని ననుస్టపుము 15. 

సమాధానమువలన సమాధానము 'ెంవాందును. మతివలన మైతి 

మిగుల గాఢమగును, నాశనమొందించినచో మంచియంతయు తమణమాత 

ముననే నాశనమొందును 16. అయ్యాయని విలిచినచో ఏ మండీయనియు 

ఓరీయని పిలిచినవో నమిరాయనియు. (బత్యు_త్తరమువచ్చుట మనము 

నిత్యమును నినుచున్నారము. ఇది (పత్యవేముగా  నెజింగియుండియు 
అవివేకమునకుం 'బాల్పడనేల? 17. చాతుర్యమువలన హృదయమునకు 

శోభగలుగును, వ(స్ర్రమువలన 'దేహమునకు శోభ యేర్చడును, ఈ 
రెంటిలో నేది (ేస్టమగు శృంగారమో యోచింపుండు (లోపలిశ్చంగా 

రమా లేక బయటిశృంగారమా 12. 'బాహ్యశృ్చంగారమువలన (బేజల 

కేమియు లాభములేదు. చాతుర్యమువలనం బలున్రరకుం బలునిధముల 

రతణము కలుగును 19. బాగుగా దినుట్క బాగుగా (చావుట్క, మంచి 
దుస్తులు ధరించుట్క అందజిలో మంచివాండనిపించుకొనుట అందజును 
గోరునదియె 20. కాని తనువుతో, మనస్సుతోం బర్మిశమ గావింపనంత 
దనుక నవ్వరుం (బశంసింపరు, వ్యర్థ ములగు సంకల్ప ' వికల్పములలో c 

బడుటవలన గష్టమే గలుగును 21, (ప్రజలు తాము నిర్వహింపంజాలక 
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ఆకును, ఆపై" ము నెవ్సడుం నిర్వహింపంగలండో అతనియొద్దకు జనులు 

తమంత... చదు 98, కావున (బజలను సుఖమునొందించి తాను 
సరల ముంగూ. సుఖములను బడయవలెను. ఇతరులకు దుఃఖమును గలి 
శనాంచానాతొో జానుగూడం గష్టముల ననుభవింపవలసివచ్చును ౨8, ఈ విషయ 
రాండి నెజీింగనచే. చౌగుగా 'ఊమోచింపనివోం గార్యము జరుగదు, 

ఈతిజుకొమయుటరయే (పాణిమాతులకుం జక్కని యుపాయము 24, చక్క-యం 

. శకాగుకొొని వర్తించు పురుషులే భాగ్యవంతులు. అట్టివారలను విడిచినవోం 
౭వకిరానొంు -రలెల్లరు నభాగ్యులే 25, ప్రయాక్నానుసారముగా వై భవము 
అుక్జుంాయుయు వె వై భవమునుబట్లి సౌఖ్యముగూడ సమకూరును. ఈ యుపా 

వ వ (సిదముగనేయున్న ది. 'తెలిసికొనవలయును 26, అలసత్వము 

ఇవలుదాం ౫ “ర్యము భంగమగును, (ప్రయత్నము సోమరితనమువలన మెల్ల 
శుబ్రాగ నగును. (పత్యేవీవిషయము చెలియనివాం డవివేకి యనిపించు 
కౌాయుతు 87, మ్మెతినలనం గార్వము సమకూరును. వై రమువలన 

ఇ్మతేర్వు ను ) గలుగును, ఈ విషయము సత్యమో, ఆనక్యమా గం శ్ఞాుంగ 

కవళౌయు దడ. తాను 'చేర్చరియగుట నెజుగనివాండు, స్వహితము 'నెంలుం 

సంది డక జనులతో సన్నేహాముగా నుంట మెజుగనివాడు, 
కారాయ కుుంక్కెాలి వైరము గావించుకొనువాండు అజ్ఞాని యనంబడును. 

ఇక్షు ఎలి ౨బానులకడ చవరు సమాధాన ముందగోలోసదురు 29, 80 

ఎవంక్న ₹మొకవేళ అక సిక ముగాం (బపంచముతో నొంటరిగాం బోరాడం 

(బు టము తన్న ంచినమెడల బలునురి ముందా యొంటరికాండు విజయము సెట్లు 

శఒుడడయదంాంలండు? కి1, నిజమగు హరిభ క్షుడు పలువురి నోటియందుండ 
శవయ. పలువురి యంతఃకరణములందు. బాదుకొనవలెను. |పాణిమా(తు 

లుకు ఈ | _తమగుణములు 'నేర్పవలెను తిల, లోకులను జతురులుగం జేయ 

శన్రఈాయు. కపతితులను బాననము జేయవలెను. సృష్టియందు భగవద్భజన 

రసంను తద్చుద్ధినొందింపవలయును లలి, 

wun le ౮ 

ఏడవ సమాసము -__ కలియుగధర్మ ములు, 

నూానావిధ'వేషములు, నానావిధా(శ్రమములు మున్నగువాని కన్నిం 

ఊకను. ఇహూూాలము గృహస్థాశ్రమము. ఈ ఆశ్రమమునందు అన్ని విధములగు 
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మనుజులును విిశాంతినొందుదురు 1. "చేవతలుు బుషులు మునులు, 

యోగులు స*n* తాపసులు వీతరాగులు 'వితరులు మున్నగు నధి 

కారులు అతిథి అభ్యాగతులు మున్నగు వాఠరలందబును గృహస్దా 

(శమమునం దుత్ప త్తియగుచున్నారు. విరలెల్లరుం దమతమయాశ్రమ్ 
ములు వదలివేయు నున్నను గీ ర్షిరూపముతో 'గృవాస్థుని యింటియందు 
నిరంతరము తిరుగుచున్నారు 2, క శావున గృవాస్థాశ్రీమ మన్నియా(శ్ర 

మములక ం'కును (శేష్థమైనది, కాని స స్వధర్మము, “భూతదయ అవళ్య 

కము. (ఈ రెండు గుణములు గ ఎ్రవౌస్గునందు అవశ్యముగ నుండవలెను). 

అప్పుడే గృవాస్తాశమమునకు శోభ 4. వేదవిహితములగు కర్మము 

లాచరింపవలెను. “అందటితో మధురముగా భాసీంపవలయును క్, అన్ని 
విధములను నుచితముగాం [బవర్తింపనలెను, అన్నిపనులను శాస్తా) 
నుకూలముగ నొనర్చవలెను. భ_క్రిమార్లముతోో నడువవలెను 6. పురశ్చర 
ణియ్కు కాయశ్లేశియు, దృఢ వతుడును, పరమోద్యో|్యోగియు, జగదీశ్వ 
రునిదక్క.. నితరుని గొప్పవానిగం దలంపనివాడును 7. కాయవాగ్తీవము 
లతో భ గవంతునికొజుకుం గష్టించువాడును, భజనమొార్షమునందు దృఢ 
భావముగలవాండును, రి. సత్యముగుభకు కుడు. ఆతడుళ శేషించి హృద 

యమునందు విరకు(డై యుండును, ఆతడు సంసారచింత విడిచి ముక్కు 

డగును 9, హృదయము నందు 'నె వైరాగ్య భావము గలవాండే 

మహాభాగ్య శాలి, సంసారాస క సమానమగు ఉం ళృగ్యవింకొక టి 

లేదు 10. ఎందజోరాజులు రాజ్య ములను వదలి భగవంతునికొజకు నం 

తటను దిరిగిరి, భూమండలమునందుః గీ ర్రిరూపముతో. బవ్విత్రులై 6 11. 
ఇట్టియోగీశ్వరులే అనుభవశాలురు. వారలు తమసదుప చేశ నుహత్వమున 

లోకమును బావనముచేయుచున్నారు 12. ఉదాసీన వృత్సియుతులగు 

నిట్టియాత్శజ్ఞానులను దర్శించినంతన మానవులు పవిత్రులగుదురు 18. 

వారలవలన "మనుష్యమా"శ్రులకుం గళ్యాణములు గలుగును. వారలవలన 

నెవ్వరికిని జెడుగు గలుగదు, అఖండరీతిగ వారలహృదయములు భగనం 

తునియందు లగ్న మైయుండును 14. జనుల కిట్టియోగి దున్చిత్తునివలె 
గోచరించును, వాస్తవమున కాతడే సావధానుడు. ఏలయన! ఆతనిచిత్తము 

పరమేశ్వరునియందు లగ్నమై యుండును 15. ఉపొస్యమూర్తిని భ్యానిం 
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చుటతో నాతని చిత్తము మగ్నమై యుండును, ఆ తానుసంధానమునందుం 

దగిలియుండును. (శ్రవణమననములలో నాతనిహృదయ మన్వయించియుం 
డును 16, పూర్వజన్మసు] గృ తాతిశయమను కోట్లకి లదిగ సగవహామైన 

యెడల నిట్లిపుణ్యపురుషులకోడి సమాగమము “లభించును 17. 

ప. తిరహీూతేవుగు జ్ఞనమంతేయు (బాయికిముగ ననుమాన' 

మా(తము. అనుమానజ్ఞానమునలన మనుజులేన్నిటికిని ము క్రి లభిం 
పదు 18, కానున బతీతియే ముఖ్యమైనది. 'పతీతిలేకన్న వోం బని 
నశునడు. చతురపురునులు ఉపాయాపాయములను ఆంటి నెబుంగు 
దురు 19, కొందజు బుస్ధీహీనులు సుఖముకొజకు గృహసాశ్రమమును 
విడిచివేయుదురు, ఐనను చారలు, ఇహాపరలోకములు రెంటి వంచితుతై 

దుఃఖముతో మరణింతురు 20. (క్రోధవడి గృహత్యాగము గావించిన 
వునుజుాయతు కలహించుచు మరణించును. అంతియగాదు, పలువురను 

దుఃఖములసాలుచేయును,. స్వయముగం డానుగూడ దుఃఖము లనుభ 

సించును 21, టై రాగ్యమున నిల్దుసిడిచి సెడలిపోనునుగాని చిత్తమునం 

దభబానము తోలంగగకయుండును, శిష్యులుగా నేర్చడి జను లాతని 'వెంబడ్షిం 

తురు. గురుశిమ్యులిరువురును సమానముగ నజ్ఞానరూపు.లై యుందురు 22, 
ఇట్టి యాశాబద్దుండును అనాచారిధయు నగు పురుషు డొకివేళ గృవా 

మునువిడిచి (గార ర్హస్థ్యమునువదరి ' వళ్ళిపోయిన-చో నాతడు జనులలో 

ననొఒాంరమును “వ్యోపింపణేయును 9కి, ఇంట నిత్యోపవాస ము లొన 
రింపలేక యాయాససడి విరాగిమైన జనుడు (ప్రతిస్థలమునను దొంగత 

నము జేయుటజూచి చావంజతుకం గొట్టుదురు 24. సంసారమును మిథ్వగా 

నెటింగి జ్ఞాన్నపా _వ్లీ నొంది వెడలిపోవు యోగ్యుడు తనకు సమానులగు 

జనులనందజను బావనమొనర్చును బెద్, ఒక్షనిసాంగ తమువలన జనులు 

తరింతురు, ఒకనిసాంగత్యమునలన మునింగిపోవుదురు, కావున (సాంగ 

త్యమునకు) ముందుగ 'సెదుటివానిని బాగుగాం బరిజ్నీంపవలెను 26, 
విసకకానుండు. ఇతరులశేవి యుపదేశింపగలడు? ఇట్టి యవివేకిక 
అడిగిన-వో భివైసతము దొరకదు 27, ఇతరుల హృదయనులలోని 
భావము నెజీంగి చేశశాలోచితముగం (బసంగింప 'నేర్చినవాని కీ ప్రపంచ 
మునం 'జేవిషయమునను గొజుంతయుండదు 2రి, 

1) క! = క గే కె! న నమ! ur at “nr " 
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నీచ పాణి గురుత్వము నొందిన తావున ఆచారమే మునిగిపోవును. 

కఈదళలో వేదశ్యాన్ర్రములను (ఛావ్మాణులను నెవుండడుగును? 29, 
(బహ్మాజ్ఞునమును_ విచారించు. నధికారము (బాహ్మణునశే కలదు. 
“వర్ణానాం [చావ్మాణో గురుఖి (అన్ని వర్ణములకు (ఛావ్మాణుండే గురువు 

అని శా న్ర్రములందుగ లదు 80. కాని (బాహ్మాణులు బుద్ధిచ్యుతులై_ రి 

వారియాచారములు (భష్టములై నవి, వారలు గురుత్వమునువదలి వ్్యు 

లకుం గూడ శిష్యులై_ రి 81. ఎందజీో(బాహ్మాణులు, దా వలమల్లకునకు, 

(ఒకమహమ్మదీయకీర్థమునకుం బోవుచున్నారు. ఎందజో వీర్లను భజించు 
చున్నారు. ఎందజొ బుద్ధిపూర్వకముగాః దురువ్కు- లగుచున్నారు కి2. 

ఇదియే కలియుగాచారస్థితి, విచారొపు జూడపోకడ లెచ్చటను గనివీంచుట 

"లేదు. ఇంక దీనికిముందు సాంకర్యమే జరుగుచున్నది కికి. నీచజాతికి గురు 

త్వము ప్తాప్తించినది. కొంచెము. స్వల్పసాధువృ త్తి (మహంతుతనము) 
"పెంపొందంచేసి ళూ(దులు (బాహ్మణాచారములను ముంచివేయుచున్నా రు, 

లీ, (బాహ్మాణుల కిది తెలియదు, వారివృత్తి తియ్ మాజకున్నది, వార 

లకు మూర ర్ధత్వజన్యమగు మిభ్యాభీమానము నఠింపకున్న ది శీర, మన 

'రాజ్యము దుల యింటిలోనికి వెళ్ళిపోయినది. గురుత్వము అప్మాత్రుల 

పాలై నది. మనము మనలో లేము, పరులలోనున్నాము. ఏమియు లేకుండ 

బోయినది 86, ('బాహ్మాణులను (గామణ్యము (గామాధికారము) 

ముంచివై_చినది.  భృగుమహిర్షి పాదఘాతేమును ఆదరపూర్వకముగ 
ధరించిన క విష్ణుమూర్తి రియ పరశురామాతారమున (బాహ్మాణజాలిక శాప 

మొసం7ను 87. మేమును ఆ (ఛాహ్మాణులమే, మా పూర్వులు మాకు 

(గామణ్యమనుదానిని దగిలించిపోయిరోని దుఃఖముతో? జెప్పవలసివచ్చినది, 
తీర, ఐప్పటి (బాహ్మాణు లేమి యొనరించిరి? అన్నముగూడ లభింపని 

వారైరి, ఈ విషయము మోరలందణు నెజుంగుదురు 89, మంచిది. 

పూర్వుల నేమందము? (బ్రాహ్మణుల భాగ్యమే యిట్లున్న దని యెణుఠిగ 
వలయును. [పసంగము తటస్థించినందున సాధారణరీతిగ నింతదనుకం జెప్పి 

వై_చితిని (శ్రోతలు తమింపవలయును 40. 
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చరభూచరవనచరములు, నానావిధజలచరములు, చతుర్విధసృష్టికి సంబం 

ధించిన జీవ వాతము 'మొదలగుజంతున్రల నెంతదనుకం  బేర్కొనంగలను! 

సమ స్షపాణులును చేతనశ క్తివలననే వర్తించుచున్నని, దీనిని? _బత్యత 

(పలీతిగం జూచుకొనుము, ఆ చేతనశ క్లికిని మనకును సాంగత్యము అఖండ 

రీతి నేర్పడియున్నది 11, 12, 18. జగత్తుయొక్క- అంతఃకరణము 

నందు వ్యాప్తుండై యున్న పరమాత్నుండు (పసన్ను(డై న పిదప (మనుజు 

లందటును (బసన్ను లై నపిదప) అనంతమగు మనుహ్యసమూహా మంతయు 

మనవద్దనే (ప్రోవగును.  జగ్మద్రూపుడగు పరమాత్ముని. (బైసన్నునిం 

గావింపదగిన యుపాయము మనవద్దనే యున్నది 14, (ప్రజలనందటిని 

సుఖులనుగ నుంచవలెను. వలయన ? "దేహమునకు. గావించుమేలు 

అత్మకుగూడం చేకూరును 15, దుర్భనులగు (పాణులయందుండెడి ఈశ్వ 

రాంశముయొక్క- స్వభావముగూడ నిట్టిదె. కావున దుర్గనుడొకవేళం 

(గోధవశుండగుచో వానితో గలహీంపదగదు 16. తొలుత వానిని 

విడిచిపెట్టవలెను, తరువాత వానినిగూర్చి యోచింసవలెను, వివేకముతో 

నెల్లరను సజ్జనుల చేయవలెను 17. జెషధభేదమువలన జలమునందు 

' నానావిధములగు రుచులు గలుగును. అటులే చేహసంబంధమువలన 

ఆత్మత్వమునందు సై తము 'భేదములు కలుగును 18. _విషమైనగాసమ్ము 

అమృత మైనగానిమ్ము. అందలి జలత త్త్టముపోదు. బఇన్టే సాకీ త్వముతో 

ఆత్మను గు -ర్లెబుంగవలయును 19. అంతర్నిస్టగల పురుషుడు అంతేర్ని స్థా 

కారణమున అందరికంకు ను త్తముగశు. ఆతండు జగదంతర్యామి యగు 

జగదీశ్వరుని గు ెబుంగగలడు 20, కంటితో? గంటిని గాంచున్బును, 

మనస్సుతో మనస్సును వెదకునట్టును (ఘుటసహాయమునృ భగవంతుని 

ఘటఘటమున వ్యాపకునిగా నెబుంగవలెను * 21, ఆతడు చేకున్నచో? 

గార్యమాగిపోవును, అంతయు నాతనివలననే జరుగుచున్నది, అతని 

సంయోగమువలననే (ప్రాణికి వివేకము (ప్రాప్తించును 22, జాగరూకత 

వలన జరుగు వ్యాపారసంబంధమంతేయు సీశ్వరసంబంధముననే జరుగు 

* నమస్త (పాణులం దెట్లున్నాండో యశ్తే మనలోంగూడం బరమా త్ముండ్కు 

దీనితో నితరల యంఠఃకరణము నెలుంగుట సర్వఘట వ్యాపకుండగు భగవంతుని భగ 

వంఛునిమూలమున6 జాచుటయేయని మయెజటుంగవలయును, 
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చున్నగ అగ్లీ స్వస్పమునందు. జరిగిడిదంగంయు: నొతిని సంబంధముననే 
బధ మున్నది 28. ఈ నిష వుమును 'బొగుగా సిచారించిన వో అఖండ 

భన ణము. సిశదనుగును.. వరాన్సెరుని .మఖంనస్మరణము సులభ 

ముగ నరోనేరును లీ4. జనులనోం దణచుగ. నొగిలోవపము కోనంబడు 

చున్న). (గ మదన? సుబధొయును సుడి. సశినమును బగ్ఫుకొనుటయీ, 

జనుల ఆన్మను ఏడిచి రగా ను వ్యాస్ంచురు 25, కాని యనాత 

భాను గ శముర్భును, (1 'సొత్మిధ్యాననార (భీం నినో నొనాన్య కృలు 

" సాన ఘుంోసీ: సమము, సరగ యముగా (శేను గ యిససును విరి, (సయత్న 

పు ంర్యోముగ మూంరని ఫన్నాసిం నినో. నచట. ఒగిటికీ_ మతీయొకటి 

గాదిసి మును. (గాసియుగు డనిట గాసి! చును గ ని కొంత సిలతణమయుగ 

భాసిం నును, వొ. దీస్పునిగు సరయు మ గగనము టయనలసినది? లేక "జీనా 

లను; నునుగూాార్చి యం. ను ని యముశమును. మునుముందు జగ్యలాా 

సవారి సనలేను 3న. 'దీహాము 'దీనాల కము, ందలి యాత్మ'జేవ్రండు; 
శ టిలో స “దేని కుందు hf ER "ఎదను? "డన్రునిగు వించి యాతని 

యందు హృద మముసు అన్న సరుననపొను వల, సత్యమగు ధ్యానమిది, 

జనరూగ్య్బ్టానము గన యు, మును. 'టీనిద,:శయు నర్థము. బది 

సత్యము 90. బంజీవామునణన స 'జీజాసం వ్భటనో "దును. ఈ సంబీవా 

దళ్గలోం a గగనము తగ్ ణము. భంగ్ననుగును, పొవమును 

న్య ముగా (అ స్థూల? న మునిం చు? గన్ఫములను నహించు 

చున్నారు 81. బగమాగ్నుని 'నేహాధలిని. విశ్వసంచుటచే. వీరల వాద 

యమునందు నానా కలను బున్సతిట్టును. నూనన్రనకు భోగ'శ్యాగాది 

నిపత్తులు “'శీహయోగము నలనశీ గటునుచున్న లలి, ((గనాత్మధ్యానము 

నలన)  నొనాప్రశాగరములన సిషలుముంు. మనస్సులోని! వచ్చును, 
వానిని నివారించుట మిగుల గోనము.. స్వస్నృమున.-దేని గాన్బింసని దృశ్య 
ములు అనాతే గ జనమున గనుపి దును తికి, గొనిఫించువానినెట్ల వివ 

రించుట యసొన్యము, బలా భ్య్యాంరిముగ జాని ుుందయు ఏశాసముంచుట 

గూడ యసాధ్వ సు, ఈశారణమున సాొగ్గాకుని వొంరగరణబమునందు 84 

భ్యానము సొంగోపొంగముగా. నమరినదనుటసు సొనీ తన మన స్పెః 

మనస్సునందు సిగబ్బదర్శనము గాసంపందగదు నీర చంచలముగనుండు 
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మనస్సును స్థిరపరచి యఖండధ్యాన మునరించుటవలనం గలుగు ఫల 

మేదియో జనులు చూడకుసన్నా రు 80, అఖండధ్యానమునందొక'వేళ నెవని 

శేని హితముగలుగనిచో నట్టివానిని. బతితునిగ భావింపవలెను, ఈవిషయ 

మును సుచిత్తుడై చక్క-ల విచారింపవలెను 87. ధ్యాన మొనరించు 

వాడెవడో ‘ భ్యానములోనికి వచ్చువాండెవ్వడో యా యిరువురియందూను 

అనన్యలవీశాము లుండవలెను 88, వా_స్తవమున కనన్యత స్వాభావికమే. 

సాధకుండు నోధించిదూడమియీ అభ ప్థింతరము. జానియగు పురు 

వుండు మననము గావించు సమాధానమునందు మగ్నుండగును కీ9. ఇవి 

యనుభవకార్యములు. అనుభవము లేకున్నచో (భ్రమతో 'బాధలొంద 
వలసివచ్చును.  సాధారణజనులు జనరూఢి ననుసరించి వర్పింతురు 40, 

అవలత్ణులు, అభాగ్యులునగు మనుజులు జనరూడిననుసరించి ధ్యానలకు 

ణములనే పట్టుకొనియుందురు, సధ రణజనులు సత్యాసత్యము "'లెజుం 

గరు 41. వారు డాంబికములాడుచు 'ఆర్భాటములను చేయుదురు. కాని. 

మనస్సులో యోచించిన పిమ్మట అంతయు మిథ్యగ గోచరించును 42. 

ఒకానొకమనుష్యుడు  (స్థూలమూూర్తిని ఛ్యానములోనికిం 'దెచ్చుకొన్సి 
మానసపూజ గావించుచుండెను. (కిరటమున్నందునం బూలదండ వ్నిగహూ 
కంఠమున బడకుండను.) రెండవ మనుష్యుడు (అంతస్సావీ.త్వశ _క్రీవలన 

నీ విషయమునెటీంగి వానితో (గిరీటము దించి పూలదండవేసినవోం జక్క 

వ్నిగవాకంఠమున నిముడునని యనెను 4కి. ఓ సోదరా ! మనస్సునకేమి 

పోవుకాలము వచ్చినదని, పుష్పమాల కల్పించితివి ? (దేశీయ దశయందు 

బూలదండం గల్పించువాండును గిరీటమును దించి మాలికను 'వేయుమని 
యు క్తీని 'దెలీపినవాండును) ఈ యిరువురును బరమమూార్దులని యెణుంగ 

వలెను 44, ప్రత్యకుముగ నేవియు. గష్టపడవలసిస యగత్యము లేదు. 

దారముతో పూవులను (గ్రుచ్చవలసిన పనిలేదు. ఈ స్థితిలో గల్పితపుప్ప 
మాలల నేల యింకను జేయుచున్నారు 45, బుదిహీనులగు (పాణులంద 

టును మూరులు. వారితో (10 “టబ °ంతే సిద్ధాంతముల్ర గోల కెవరు సిద్ద 

ముగనున్నారు? 46. ఎవరెట్టు పరమార్థముగావింతంరో వారి కట్టిరీతియే 
పృథ్వపై గలుగును. మజీయు స్నష్తకముపై నను పంచకముపై నను వారి 
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కిభినా నము వృద్ధినొందును % 417, (ప్రత్యయము లేకుండ నభిమానపడుట 

మూాసగంచి రోగిన జంపుటవంటిది. (ప్రత్యయము లేకున్నపు డంతయు 
ననువవానమే ! జూనమునకుం డావెక్క-డిది? 48. కావున సంపూర్తాభి 

మూానమును విడీదివేయవలెను. (ప్రతీతిపూర్వకమగు వివేకము నారింప 
వలెను. అంతియగాక మాయారూపమగు పూర్ళ్ణపకుమును వివేకమునే 

ఖుండనవు గానింపవయును 49. 

క 

తొమి దవ సమాసము _ శాశ్వతనిరూపణము. 
బ్రంతకుమున్ను. పిండమును గూర్చియు ఆత్మానాత్మ వివేకమును 

గహార్చియుం జర్చించితిని. దీనివలన బిండ మనాత్శయనియు అన్ని (టికి? 

గ్యర్హయయమ ౫న నాత్మ విండముకంకు  భిన్నమనియు విదిత మైనది 1, బ్రంతియ 

గాక ఆమూాతృ్మపట్ల యనన్యత గలిగియుండవలయునను సంగతిగూడ విశద 

మైనది. ఇంక (బహ్మాండ రచనమునుగూర్చి వీచారింపవలెను 2, ఆత్మా 

నాత్మవెవేకము పిండమునందున్నది. సారాసార వివేకము (బహ్మాండము 

నందున్న ది. కెంటివివరణమును బాగుగా నోనర్చి యందలిరుచి (గ్రహింప 

వలెను కి. పిండకార్యమునకు (బహ్మాండము(పంచభూతములు) కారణము, 

దీని వివరణము గావించు విధము ముందు. చెలుపుదును 4. నాశవంత మగు 

దాని నసారమనియు _ శాశ్వతవమగుదానిని_ సారమనియు. _ జెప్పుదురు, 

కల్పాంతమునందు నాశమొందునది సారముగాదు 5. పృథిసి జలమువలణ 

'నేర్చజాను. అంత్యమున నది జలమునందే లయమగును. జలము తేజము 

వలన నుత్పత్తియయ్యెను 6. ఆ జలమును తేజ మెండించును. మవా చే 

జమువలన జలము లయమగును. జలము లయమైన పిదప తేజము 
మిగులును 7. వాయువువలనం చేడిము కలుగును, కావున వాయువే 

తేజమును లయముందించును. తేజ. మో విధముగా లయమై పోయిన 

వీదప వాయువే మీగులును రి. వోయువు. ఆకాశమునుండి జనించును, 

కాన అంంత్యమునందు ఆకాశమునందే వాయువు లయమగును, ఈ కల్పాం 

ఈ స ప్తకమ్ము స ప్రవ్యసనములనియుు ఈ పంచకము పం చేందియాస క్రులనియు6 

దోంచు చున్నది. 
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తవ్యర్థనము వేదాంతశ్ళాస్త్రము నందున్నది 9. గుణమాయయుు మూల 

మాయయు సై త మంత్య్వమునం బర్మబహ్మమునందు లయమగును, బ్రహ 

నా పర్బబహ్మామును వివరించుటకు వివేకము గావలసియున్నది 10. అన్ని 
యుపాధులకు నంత్యముగనున్న దియు, దృశ్య మున కతీతముగనున్న దియు 

నగు నిర్ష్ణణపర్యబహ్మము అన్నింటియందును వ్యా _ప్హమైెయున్నది 11. 
_ ఎన్ని కల్పాంతములనై న బర్యబహ్మమునకు నాశములేదు. మాయను 

ద్యాగ మొనరించి శాశ్గతమును గు-ర్జెబుంగవలెను 12. ఈశ్వరరూపమగు 

అంతరాత్మ సగుణము. ఈ సగుణమునుండియీ నిష్దణము లభించును; 

నిర్లుణజ్ఞానమువలన అనుభవాత్మక మగు జ్ఞానము కలుగును శీలి. కల్పనా 

తీత మై నిర్మలముగనున్న వస్తువునకు మాయామల మెప్పుడును సోకం 

జాలదు. వింఛ్యాత్వమునుండి (మాయనుండిి ఈ సమస్త దృశ్యము రలు 

గుట నశించుట జరుగుచున్నది 14, ఎయ్యెడి యుత్సేత్తియగునో యది 
మజేయొక తణమున నశించుచున్నది. ఇది ప్రత్యతుముగ గనువించుచున్న 
సంగతి, ఉత్ప త్తినాశనములు లేని పర్యబహ్మామును వివేక బలముతో గురై 

బుంగవలెను 15, జ్ఞానము, అజ్ఞానము, విపరీతేజానము అను నీభూడును 
(ఈ (తిపుట్సి లయమగుటయే విజ్ఞానము (అడై (తానుభవ జ్ఞానము 16. 
వేదాంత సిద్ధాంత ౦ ద్ధి త (స్వానుభవము) ములయొక్క- |ప్రతీతిని గడింప 
వలెను. అనిర్వికార పర్మబహ్మము నిరంతరము అన్ని ంటియందును _బకా 

శించుచున్నది 17, ఆసదోదిత నిర్వికార పర] బహ్మామును క్ఞానదృష్టిః ( 
గాంచవలెను, చూచి దానియందే లీను(డై యుండవలెను. దీనినే ముఖ్య 
మగు ఆత్మనివేదన మందురు 18, దృష్టికి దృశ్యము గాన్సించుచున్న ది. 
మనస్సునకు భాస భాసించుచున్నది. కాని అవినాశియగు పర (బహ్మాము 

దృళశ్యభాసలు రెంటి కవ్వలనున్నది * 19. విచారము గావించినవోం 
Tr ఆగు 

* దృష్టితో (చర్మ చత్వవులత్రోో పర్భబహ్మము గనుపింపదు. ఏలయనశీ నది 
దృక్యముకం క నా వలనున్నది. ఇ్లే భాసతో (మనస్సుతో) ఆ పరబ్ర్మాము భానీం 
పదు, ఏలయన, నది ఫాసకంకే 'నావలనున్న ది. కాన దృళ్యాత్మికనుగు చత్తవులు గాని, 
భాసాత్మికమగు మనస్సుగాని యెచటలేవో, ఎపుడు దృళ్ళము అదృళ్యము అవునో, 
ఎపుడు మనన్సు ఉన్మనమగునో ఆప్పుడే ఆ యని ర్వాచ్యదళయందే పరబహ్మము గోద 
రించునని భావము, 
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బర్యబహ్మ మెంతయో దూరమున నున్నట్టు గోచరించును యథార్థమున 
కదిలోపలన్కు వెలుపలను, అంతటను వ్యా స్తమైయున్నది. దాని కంత్యమే 
లేదు. అది యనంతము. ఆ పర్యబహ్మామున కుపమానమే లేదు 20, 
చంచలము స్థిరముగాదు. నిశ్చల మెప్పుడును చలముగాదు. మేఘములు 

వచ్చుచుంబోన్రుచున్నను ఆకాశ మచలముగానున్నది 21. వికారమువలన 

బెరుగుచు +ణించుచు నుండుదానికి శాళ్యతత్వ మెట్టుకలుగును? సమ_స్త 

మును గల్పాంతమునందు లయమగును 22. అంతఃకరణమునందు (భాంతి 

'నొందుచు మాయాసం[భమమున | భమనొందుచు నుండువాని కీయపార 
(పపంచచ్చక్ర మెబులబోధ గాంగలదు? 28, సంకోచమువలన వ్యవహారము 
కొనసాగదు. సంకోచమువలన సిద్ధాంతము విదితముగాదు. సంకోచము 
వలన అంత:ఃకరణమునందుం బరవాత్నుండు గోచరింపడు, వైద్యునియెడ 

నొకవేళ నమ్మకము కుదురకున్నను సంకోచమును విడువకున్నను రోగి 
(బతుకంజూలండు 25, రాజును గు క్రెజింగనవా*ండు సొభారణ రాజకీయా 

ద్యో్టోగిని గణింపండు. పరమాత్ముని గురు తెజింగినవొనిని బరమాత్మస్వరూ 

పునిగం దలంపుండు (ఏలయన?పరమాత్మస్వరూపుండు గానిది మానవుండు 

పరమాత్ముని గు _ర్రింపజాలండు 29, మాయనుగూర్చి భయపడు నీచ 
మానను జెవరి కేమిచెప్పగోలండు? విచారించిచూచినవో నిదియంతయు 
స్పష్టముగా నున్నది 27. మాయకీవల సంకోచము అవల పర్యబహ్మము 
నున్నది. మాయ సంకోచ పర్యబహ్మములకు మధ్య సదోదితముగా 
నున్నది 28, మిథ్యను సంకోచించుటయు (భమవలన నొకదానికి మణి 
యొకటి చేయుటయు వివేకలతణముగాదు 29. అసత్య మునంతేయు విడువ 

వలెను. సత్యమును విశ్వాసపూర్వకముగా గుర్తింపనలెను, మాయను 
బరిత్యజించి పర్మబహ్మమును గుర్దింపవలెను 80. సూయాస్వరూపము 

నీంతకుమున్న్నె వివరించితిని, సుచిత్తతతో మాయను పావారింపవలెను లీ. 
జ. 

పదియవ సమాసము _ మాయ మిథ్యయైయున్న ది, 
మాయ శకాన్పించుచున్నది. కాని నాశమగుచున్నది, వస్తువు 

కాన్సించుటగాని నొాశమగుటగాని లేదు. మాయ సత్యముగం దోంచును, 
కాని యది పూర్తిగ మిథ్య 1. దర్శిదుండు చిక్కులపాలై నానావిధ 

33 
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యత్నము లొనరించినను అతడు కోరినదొక్క-టియు నెరవేరదు. అక్లే 
మాయయునై. యున్నది 2, (దవ్యముయొక్క-యు, దారలయొక్క-యు 

స్వప్న విభవములు నానావిధములగు విలాసయు_క్షహావభావములు, తణ 

ములో గోచరించి యంతలో నడంగును. వా_స్తవమున కవి విధ్యలు, 

మాయయు నకు మిథ్య రి. ఆకాశమునందు నానానిధములగు గంధర్వనగ 

రములు (మేఘములు మొదలగువాని విథ్యాదృశ్వములు కనిపించునట్లు 

మాయ నానారూపములతో, నానావికారములతో గోచరించుచున్నది కీ, 
బహాూురూపి (పగటివేషధార్సి వై భవమెంత సత్యముగా గోచరించినను' 

కడకది మిథ్యయే. అశ్లు నాయయు మిథ్యమైయున్నది 5. దసరాదినమున 
'జమ్మియాకులను భరించుటను జనులు బంగారమునియందురు, కాని యవి 

జమ్మియాకులే, ఈ ఆచార మన్ని తావులందును గలదు. మాయయు 

“నిట్టిదే 6. మృతపురుషునకు మహోత్సవముల నొనర్చుటయు, సతి సవా 
గమనము గావించిన (స్త్రీ) క ర్తిని సెంపొందించుటయు, శ్మశానమునోరిగి 
యేడ్చుటయు మిథ్య. అశు మాయయు మిథ్య 7. విభూతిని (భూతి=సం 

పద లమ్మీయందురు. మజియొక లమ్మీ గలదు, (స్త్రీలు గర్భలకుణము 

నవై మంతితమగు దారమును నడుమునకు గట్టుకొందురు. ఆ దారము 

వేరు లమ్మ్రీ మూండవది నామమాత్రపు లకీ. ఇదియెట్టిదో మాయయు 
నట్టిదే 8. బాలవిధవయొక్క- నామము జన్మ సొవ్మితియని యుంటయు 
బ్రంటింటం దిరిపెమెత్తుకొని (బతుకువానికి6 గుబేరుండను నామముంటయు 

నెట్టిదో మాయయు నట్టిదె 9. నాటకమునందు (దౌపదిప్మాతమును ధరిం 
'చినవానికి జీర్ణ వస్త్రములపై నాశగలుగుటయు, ఏజేని నది నామము 

పయోన్టియని యుంటయు నెట్టిదో మాయయు నట్టిదె 10. రామవేష 

ధారి (5 ల్పితరాము(డు) (గామవాసులకుం దనవేషముం జూపీించుచు. 

(బేతుకులను మహారాజా ! అయ్యా! యని సంబోధించుచుం దనలఘుత్వ 
మును (బకటించుట యొట్టిదియో మాయయు నట్టిదె 11. “వేరుమా(త్ర 
మన్న పూర్ణాదేవి, కాని యింటియందన్న ము దొరుకదు. పేరు సరస్వతి, 
కాని విద్యయన్న నేదియో యెటుంగక యెల్లప్పుడు 'వేడరబ్రోగుచేయుచుం 
డును 12, కుక్కకు వ్యా(ఘుమని వేరిడిరి. పుత్రున కింద్రుడని వేరుసెట్టిరి. 

.శురూపుని సుందరా యని వీలుచుచుండిరి 18, నూర్థనకు సకలకళాఏ శా 
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రయుండని వేరిడిరి. గాడిదకు గోకిలయని 'వేరిడిరి, లొట్టకన్నులు గలవానికి 
సనయనసుందరుయని  పేరిడిం 14. పరమలోభిణికిం దులసీజేని (పష్షుప్రియ 

యముని వేరిడిరి.  చండాలినికిం గాశియని 'ేరిడిరి. ఆదిళ్ళూద్రిణికి భాగీరథి 
యాని బేరుబెట్టిరి 15. ఇదియంతయు. నెట్టిదియో మాయయు నట్టిది. 

ఆంధకాకచ్చ్భాయ యెట్టిదియో మాయయు నట్టిది 16. చెపి, శ్రేస్ళ, 

సంభులు, కరతేలము మున్న గు శరీరములోని యేభాగములై. నను రవికిరణ 
(ములు సోకీనంతన రమ్యమగు నరుణ వర్ణముతో మెజయుచు నగ్ని హో 
_తసయువలెం గాన్సించ్చుట యెట్టిదో మాయ ఏయు నట్టిది 17. 'కాపూయ 

వర్జ్య ముతోనున్న వస్త్రమును జూచినచో అగ్ని యంటియున్న టులం 
“౫ -న్పించును. వివారించి మాచినచో నిశ్చయమెద్దియో విశేదమగును, 

ఈవాయయు నట్టిదె 18. నీటియందు జేతులుు కాళ్లు (వేళ్లు, మిగుల 

ఊం విగను జెద్దనిగను వంకరగను గానుపించును. మాయయును నిట్టిజే 19, 
హం డ్రముగా “కవాయి.. తిరుగునప్పుడు పృథు యంతయుం దీశటిగా. 
నసున్నట్లున్కు తిరుగుచున్నట్టును దోంయను. కామెరలగుటవలన సమస్త 

వస్తువులును బచ్చగాం గనుపించును. సన్నిపాతరోగికి సర్వ నస్తువులును 

1కొిందు మాందగుచున్నటుల గోచరించును. మాయగూడ నిట్టిదియే 20, 
కుకార కారణమున గొన్నికొన్ని పదార్థములు సాధారణముగ భాస 

చాహాతములై. కాన్పించును, ఒకటి మజియొకటిగ గోచరించును. మాయ 

గాడ నిట్టిదే సుమా 21, 

పదునాలుగవ దశకము సమాప్తము 
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నను, చోరులు చోరమార్షమునను నడుతురు,. మూర్చ తవలనను, అల్ప 
స్వార్థమువలనను బిచ్చివాండ్రు మోసగింపంబడుదురు 12, నేను గొప్ప 
చాశాలేనము గలవాండనని మూర్చుం డనుకొనును, అట్టనుకొనువాండు 

_స్త్వవమునకుం బిచ్చివాండును దీనుండునని (గహీ పాంపనగును. నొనావిధము 
లగు వాతుర్య చివ్నాములను జతురుండె యెటబుంగును 1కి, జగత్తు 

యొక్క_ అంతఃకరణమునందుం గలసిపోను పురుషుడు జగదంతఃకరణుంటే 

యగును, వానికీలోకమునందు(గాని పరలోకమునందుంాని యేవిషయము 
నంబేని కొజంతయుండదు 14. బుద్ధి భగవంతుం డనుగహించినది. బుద్ధి 
తేని మనుజుడు పచ్చికా.నువంటివా(డు, బుద్గివిహీనుండగు పురుషుడే 

అమూాల్య మగు _రాజ్యమునువిడిచి విచ్చమెత్తుకొనును 15, ఎవ్వం డెక్క-డ 

నుత్పన్న మయ్యెనో వానికాతాను రుచించును, అభిమానకారణమున జనులు 

(పతిస్థంమునందును మోసగింపబడుదురు. 16. జగత్తులోని మానవు 

లఅందజు మేము "పెద్దలము మేము పెద్దల మందురు. అందటును మేముసుంద 

"రాకారులమందురు. అందణును మేము చతురులమని చెప్పుకొందురు 17. 

హా దృష్టితో 6 జూచినవోం గొద్దినాండే లేడు. జాత సర్వమెజుంగును 18, 

తమతమ యభిమానములతో. జను లనుమానించి వర్తించుచున్నారు, 
ఈ యంశేమును వివేకముతో ఏివారింపవలెను 19. మిథ్య నభిమానించు 
టుయు సత్యమునుబూ ర్తిగా విడిచివేయుటయు మూర్చ త్వలతుణములు 20. 
సత్వమునం దభిమానముకలవాం౭డే నిరభిమూసి, న్యాయాన్యాయము 

'తెప్పుడును సమముగాను 21. శాశ్గతమును న్యాయ మనియు, అశాశ్వత 

మును అన్యా యమనియు నందురు, మూరలు సజ్జ సజ్జనులు నెట్లు సమాన 

మగుదురు 22, (పజలలోం గొందటు సిని ్ పంతంలై సుఖభోగు లగుచు ' 

న్నారు. కొందజు చోరులై పాజిపోవుచున్నారు. కొందజియందు సాధు 

త్వము (ప్రశంసనీయముగా నుండును, కొందజివర్సనము నిందనీయముగా 
నుండును కి. ఆబారపిచార శూన్యముగా నొనర్పుపనియంతయు నిష్ఫ 

లము. చతురులు విచకుణులు నగు వారలె యా విషయమును వివా 

రింప సమర్థులు 24. చతురపురువుండు సర్వసాధారణులగు మానవులను 

దనస్వాధీినములో నుంచుకొనంగల్టును, చతురులయెదుట సర్వసాధారణుల 

యత్న మేదియు నడువదు 25. కావున ముఖ్యులతో మై(త్రిగావింప 
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వలెను, ఇట్లొనరించినచో నసంఖ్యాకులుగా జనులు వచ్చి కలసి కొనుచుం 

దురు 26. చతురునకుం జతురుణే రుచించును. చతురుడు చతురుల 

తోడనే కలసికొనును. వెజ్టివాం(డెవరితోం బనిలేక తిరుగుచుందురు 27, 
ఎదుటివాడు చతురుండని [గహించినంతన చతురుని మానసము ఆ చతు 

రుని మానసముతోం: గలసిపోవును, కాని యీ వ్యాపారమంతయు గుప్త 

రూపముగా జరుపవలెను 28, సామర్ల ర్ధ శౌాలియగు పురుషుని హృదయ 

మునకు సంతున్టి యగునట్టు వర్తించినను లేక వాని యిష్టానుసారముగా 

సంచరించినను క్ఞికు_ముందిజనులు తనతో గలియుదురు. . సర్వసాధారణు 

లగు జనులు, సజ్జనులు మున్నగువారెల్ల వినతులొన ర్హురు 29. పరిచయ 

ముతో బరిచయమును  'వెల్లడింపవలెను. బుద్దితో బుద్ధిని వికసింప 

జేయవలెను, నీతిన్యాయములలో 6 చాషండమార్గముల నాటంకపజుప 

వలెను లీ0, పెకీ వెజ్టవానివలె 'వేషముధరించి యుండవలెను. అంతియ 

గాదు. హృదయమునందు ఎ" 'విధకళ లుండవలెను. ఎవ్వరిహృదయము 

నేని (తెంపివేయంహాడదు శీ1. నిస్పృహాండై_ నిత్వమును నూతన స్థల 

ములలో, దిరుగువా(డును, ప్రత్యయాత్శకమగు (బహ్మాజ్ఞానము గలవౌం 

డును, ప్రసిద్ధజ్ఞాతయునగు సజ్జనుండు లోకమునందు దు ర్లభుడు 81. 

బహాువిధమాోలగు సుభాషీతములవలన జనులందణి వృాదయములును (బస 

న్నము లగును. కాన నలుదిక్కు-లను  [భమణమొనరించి [పజలందణును 

దనవై పునకుం జేరు నట్లాక రింపవలెను రికి. ఒక క-స్థలముననే గూర్చుండి 

యున్న చోం బనిజరుగదు, కానన సావధానముగా నందటితోం గలియు 

_చుండవలెను తి. లోకులతోం బలుమాజు గలిసికొని వారలను సంతుష్టి 

పటిచుటయుు సంచరించుచు. గలియుటకు ఉత్పుకుడై యుంటయు? 

జూతుర్య లక్షణములు. ఉత్తమగుణములవలన మనుజులందజును సమా 

ధానము నొందుదురు రిక్. 

'రండవసమాసము __ నిస్పృహానని పసి, 

ఈష మండలమునందుం జిన్న వియు 'బెద్దవియునగు మానవ 

చేవ+ము 'లెన్నియో నిండియున్నవి, అవి ప్రతితణమునందును దమ మనో 

నికారమును మార్చుకొనుచుండును 1. ఎన్నిమూూర్తులు గలవో అన్ని 
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స్వభావములు గలవు. అవి యెప్పుడును నొక్క-విధముగ నుండన్ర. నియ 
మమే "లేదు. ఎంతదనుక నింక నేమియాతము? 2. ఎందజో మ్లేచ్చులై రి. 
ఆఎందజకో పకంగులలోంగలసిరి. మజీయు నెందలో చేశభాహల కారణమున 
నభ్యాంతరముగలిగి పడియున్నారు * లి. ఈ విధముగ మహారామ్టలు 
మిగుల స్వల్పసంఖ్య్యాకులుగ నున్నారు, వరలుగూడ రాజకీయ విషయము: 

లందు. దగుళల్కొొనియున్నారు. పాపము వారికి. దిండితినుటకై న నవ 

_కాశములేదు. అనేక కార్యభారములు వెన్నంటియున్నవి శ. ఎందజో. 
యుద్ధ పసంగములలోం దగుల్కొ-ని యుంటవలన నున్మత్తులై రాత్రింబవళ్లు 

యుద్టేచర లనే యొనరించుచున్నారు 5, ఉద్యమపురువులు తమతమ 

వ్యాసారములయంచే చిక్కు-కొనియున్నారు వారికిగూడ విిశొంతిలేదు. 

వారలు నిరంతరము తమ యుదరములను బోసించుకొనుట మున్నగు 

చికు-లలో? దగుల్కొ-నియున్నారు 6. పడ్డర్శనములు నానామతములు 

బాలనలుకు వృద్దినొందినని.  ఎక్కడజూచిన నక్కడ జను లీ విషయ 

మునే యుపదేకీచుచు( దిరుగుచున్నారు 7. ఇందుమోందంగూడ మిగి 

అన జనులనందజిని స్మా రులు, వై వైష్షవులు తమతమ మతములలో! గలుపు 

కొొనుచున్నారు. ఈవిధముగా చేశమునందు? బెద్దకోలావాలము వ్యాపించి 

నది 8. ఎందబో కామ్యభ' క్షు లన్ని తావులందును నాసక్తులై తిరుసు 

చుం న్నరు. యుక్తాయుక్త విచారము గావించువాండే కనుపట్టండం 9, 

ఈ కోలాహాలములో నింక నెవరేని రెండవ కోలాహాలమును సాగించినవో 
దానినిజూచి నై దికజనులు సహింపజాలకున్నారు. అది వారలకన్ను లలో 

ముటబ్లువలె (గుచ్చుకొనుచున్నది 10. వారికీ ర్హనము నందెండజి హృదయ 
ములో లగ్నములై యున్న ని, ప్రక్యయాశ్మికమగు బ్రవ్మాజ్ఞునము నెవ్వం 
డును జూడకున్నా(డు 11. 

జ్ఞానము మిగుల దుర్గభము. ఈ యలభ ర్ట్రలాభ ము పుణ్యము 

వలన లభించును. కాని పొచారశీలురగు పురుషులకంతయు సులభముగ 

నున్నది 12. 'తెలిసినవాండు వివారమును 'బెలుపయబూనినవో నది నెర 
వేరు. ఎన్నియో విన్నుములు కలుగును, ఉపాయములొనర్చినను 

౫ జేళమానంతటికిని ఒక్కొ_ఛభాష లేకపోవుటచేం బరస్సర మొకరిభావమొకరు 

(గపాంచ జాలకున్నారనిభావము, 
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అనేకవిన్నుము లుపస్టితమగును 18. _ తీక్టముగాం గార్యములనొనర్పు 
(ప్రయత్న లీలుండొక తీణమ్మాతమేని వ్యర్థముగా గడుపడాలండు, చతు 

రుడు, తార్కికుండు, విచతుణుండునగు నిట్టి పురువుండు సర్వజన మాన్యు. 

డగును 14. వానికి నానానిభములగు సీతులు, లోకో కులు జిహ్వోగము 

నందుండును.  సమయూచితముగ వానిని లోకులముందు నుడునును, 

తన _సామర్థ్యబలముచే _నీతిమార్గమును స్వచ్భముగం (బళ స్తముగ 
నొనర్చును 15. (పయత్న లీలుండు (పబోధశ కక్ వలయు ననంతమార్లముల 

నతింగియుండును. అందటి యంతఃకరణములలోని విషయముల నెణింగి 

యుండును, అందుచే నాతని నికూపణముల నెల్లరు నాస క్తి తో నాలిం 

తురు 16, అనుభవయుకములగు మాటలవలన సమస్త మతాంతర 
ములును బటాపంచలగును. (ప్రయత్న లీలుండు లోకరీతిని లత్య పెట్టక 

లోకుల హృదయములను దనవై పునకు సొళర్షి ంచుకొనును 17. అతండు 

(ప్రసంగానుసారముగ _ నీతిపూర్ణ ములు, (ప్రఫావయుతములునగుమూటల 

నుడున్రను, ఉదాసీన వృత్తి కతియందలి అభిమానముతో లేచిపోవును 18. 
అనుభవవాక్యముల వివరించి యెచటికేని యరుగును. ఈ కారణమున 

నచటిజనుల కాతని గలసికొనవలయునను కోర్కి- త్మీవముగ నుదయించును. 
(ప్రజలు నానామార్లములను వదలి యా మహాత్ముని శరణములోనిశే 
యరుగుదురు 19. ఆతండెచ్చటను దొరుకడు, ఏ స్థలమునందై_ నం గని 

వీంపండు, 'వేషముగాంచినవో హీనునివరా, దీనునివతె నుండును 20. 

భికుకునివలె 'వేషభాషల దిద్దుకొని |పయత్న శీలుండు గు _పరూప ముతో 

నెన్ని'యో పనుల జేయును. "అందుచే నా ఫురువుని యశః శశీ రి ప్రతాప 
ములు మేరలేకుండ వృద్ధినొందును వి ఆతండన్ని తావ్రలయందును భజ 

నల వృద్ధినొందించును. తాను స్వయముగ నచ్చటనుండక వెడలిపోవును, 

నుత్సరయు క్ష కములగు మతకల్లోలముల నడంచివేయును 22. దుర్గమస్థల 

ముల (ప ర్యతకందరముల)కుం బోయి నివసించును, అచట నాతని నెవ్వరుం 

జూడరు,. అతండచ్చటనేయుండి సర్వజనులనుగూర్చి చింతించును. (అచట 
నుండియే జనో ద్ధరణమునకై_ వలయు (ప్రయత్నములు గావించును) 2కి, 
జనులువచ్చుట కవకాశములేని కఠినములు, నగ మ్యములునగు స్థలముల 
యందాతేడు సావభాని నుండును. జగత్తులోని జనులందజు నాత 
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డెందుండెనో యని వెదుకుకొనుచు నచ్చుచుందురు 24, ఆ త్యాగశీలుని 
ముందెవరిమాటయు' జెల్ల దు. ఆతనిముంబెవనికిని అణుమూ[తమేని యను 

మానమున కవకాశముండదు. ఆతడు సంఘశ క్రీ నభివృద్ధినొందించి జను 

లను రాజకీయ విషయములయందు లగ్న పణచును 25, "ఆ మనుష్యులు" 
(నిస్ప ఫ్రహాూనివలన నుపదేశమొందినవారు బ్రతరులను దమ సముదాయ 

ములోం గలుపుకొందురు. ఈవిధముగ జనసముదాయ మసంఖ్య్యాక 

ముగ వృద్ధినొందును. గు_ప్పకాపముగ సమస్త భూమండలమునందును 
నిస్ప వాని కి, క్రి వ్యాపించును 26, ప్రతిస్థలమునందును నాతనిసంఘము 

లన్ని యోా నిర్మాణమగును. మనుష్యులందజు నాతనిచే నాక రి ౦పంబడు 

దురు, ఈవిధముగా నలుబెసలను బరమార్థబుద్ధికీం జక్క-ని (ప్రచారము 

కలుగును 27, నిస్పృవాుం డన్నిస్థలములందును (భక్త సముదాయ 

మును సమావేశపజచ్సి ఉపాసనము 'నభివృద్ధ నొందించును. తన యను 

భవ సహాయమునం (ఖ్రాణిమా[తుల నందు నుద్ధరించును 28. . ఈవిధ 
ముగా నిస స్స ్ రవాండగు (పయత్న లీలుండు పెక్కుయు కుల నెబుంగును, 

ఆతనివలన నితరులు చతురులగుదురు. అన్నీ తాన్రలందును (బాణి 

మాతుల కనుభవము (ప్రా క్తించును 29. ఇట్లు తనకీ ర్తిని (బపంచము 
నందు వ్యాపింహడేసి పోయినవానిచే సార్థకజన్మము,. ఈవిధముగ దాను 

నుడువుచున్నాండూ. ఈ విషయము స్వాభావికముగానే సంకేపముగా? 
'జెప్పంబడినది కి0. 

మూడవసమాసము .. జ్ఞానియొక్క- గొప్పతనము. 

వమూలవూయమొదలుకొని యనర్షళరూపముగ వ్యాపించియున్న 

సృష్టియంతయును బంచభూ తాల్శిక ము. దానియందలి సాశ్నీత్వతంతును 

గూడం ద త్త్గరూపమే (ప్రంచభూకార్శికమే 1. ఉన్నతమగు సింహాసన 

ముహు రాజు కూర్చుండియున్నాండు. రాజున కిరుబెసల సన్ని భానవర్తులగు 

కార్యదర్శులు, గై సై నికోద్యోగులు ఆజ్ఞకు వేచి సిదముగానున్నారు. ఇందలి 

సారమెద్దియో మ్ హృదయములందు? డెలిసికొను(డు * 2. చేవామా 

> మధ్య రాజ్యా కెండువై ఫుల సన్ని ధివర్తులు కార్చుండిర నుటకు భావము మధ్య 

జూతృత్వళ కి సాక్షీ) ఇరుబెనల జగ్యదూపమ ప “నినికవిస్తారయ వ్యాసిం చియున్న దనుట. 
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(తులందజును అస్థిమాంసములతో నిండియున్నా రు. అ్లే రాజిదేహాము 

గూడ అస్థిమాంసమయ మే ! అనగా మూలమాయ మొదలుకొని యో 

సృష్టియంతయు.బంచభూ తాత్మికములే4 రీ, రాజుయొక్క స త్తే నంతయు 

నడచుచున్నది. కాని యున్న చెల్ల బంచభూతములే, మూలమాయయందు 
జ్ఞాతృత్వళ కి విసారముగానున్నది, అంతరమింతియసుమా! శీ, వివేకము 
వలన వాస్థపక త్వ మతిశయించును, కావుననే అవతారములను సన్నా 

నించుచున్నారు. చక్రవర్తులు, మనువులు మున్నగువారలు వివేకకారణ . 
ముననే అవతార పురువులని 'ేరొందిరి 5, జ్ఞాతృత్వళ ర్స్ యెవరి యం 
'దెంత యతిశయముగానుండునో వారియందంత యతిశయముగ సై వత్వ 
ముండును, జ్ఞాతృత్వశ ర్తి స్వల్చ్పముగ నుండుటవలననే జనులు నిర్ధెవత 

ములుగ, దర్శిదులుగ మారిపోనుచున్నారు 6, నిత్యమును |బయత్న దీక్షా 
తత్పరులై వర్త్సించుచు. దన్నులు, జీవాట్టు సహించువారలు మనము 
చూచుచుండనే భాగ్యవంతులగుదురు 7. ఈ కాలమున నీవిధము తప్పని 
సరిగ జరుగుచున్నది, కాని మూర్చులకిది తెలియదు. (ఇదియెంతయు వివా 
రకరమగు నంశము) వివేకవంతులు సమస్తము (గహింపంల్లుదురు 8. 
చిన్న "పెద్ద యనునంతరములు ఏర్పడుటకు బుద్దియే కారణమనునంశము 
జనులకు బొ _త్తిగం చెలియకున్నది. (జను లజ్ఞానకారణమున ముందుఫుట్టిన 
వానినే "పెద్దయనుచున్నారు 9. రాజు వయస్సునం జిన్న యెనను' వద్దు 

లాతనికి నమస్క-రింతురు. దీనికిగారణమేమి ? వివేక స్థితీ మిగులం బ్మిత 
మైనది. ఇది జనులెజుంగవలెను 10, సాధారణ జను లజ్ఞానమున దణుచుగ 
అనుమానరూపముగ నుండును, అది లోకరూఢి లవణము 11, ఎవ్వరి 
నాషంగలము? సాధారణజనుల ేమితెలియును ? ఎవ్వరి "కెంతదనుకం 
జెప్పగలము ? 12. హీను డొకానొకప్పుడు ఛాగ్యవంతుండగువో 
నప్పడుకూడ జను లాతని దుచ్చుండని యందురు. కావున నీవకపథగా 
ములగు మనుజులను దూరముగనే యుంచవలెను 18. అవివేకులు 
చక్క-ల నేవిషయమునేని ెలిసికొనజాలరు. ఉచితరీతితో రాజనై చక 

4 దేహధారులయొక్క్చ.యు రాజుయొక్క_యు జేహములు ఆనీనూంసమయ. యు 

భినుట్టకు ఫావము సమ సృజగత్తు, సాతృతత్యరూవము భనుట్న థి 



జ్లానియొక్క._ గొప్పతనము ల  . రస. 

ముల నెటుంగరు. మూర్గత్వ కారణమున వ్యర్గముగ గొప్పదనము. 

ప్రదర్శించుచుందురు 14. నిళ్చయాత్శికమగు జ్ఞాన మావంతేయు లేక 
యెవ్యరిచే గారఏంపంబడక యుండు వయోనృద్ద్గులను "పెద్దలని యవరం 

దురు? 15, "పెద్దల: c జెద్దతనము లేదనియు? జిన్న లలోం జిన్న తనము. 

లేదనియు జెప్పువారలు చతురులుగారుు, నారల మూర్జులనిగూడ, 
నుడువవచ్చును * 16. గుణములేనిసె ద్దతనము వ్యర్థము. "పెద్దతేనము 

వలన గణించిన అనుభవమే యోగ స్థమెనది. "(దానికే గారవముకలదు) 
17. ఒకవేళ పెద్దలను మూాన్యతగావింపవలయునన్న చో 'బెద్దలు తమ 

పెద్దరికమునుగూడ గు-ర్జెజుంగవలెను, ఇట్లు చేయకున్న-చో ముందు 
ముందు బెద్దరికపుటభిమానమువలనం గష్టములను భరింపవలసివచ్చును. 

18. అన్నింటికంకును గొప్పదగు నంతేరాత్మ 'యెపురువుని హృదయము 

నందు. (బకాశించుచున్న దో యాతనిబే మహిమయని "వేజుగంజెప్పవలసిన 

పనిలేదు 19. కావున నెల్లరును వివేకముతోం జతురత్వము నలవజచి 
కొనవలెను. వివేకము నభ్యసింపనిచో. (బతిష్టయుండదు 20. |ప్రతిష్థయె 
'లేకపోయినవో సమ_స్తము తొలంగెనని భావింపనగును, ఇశ జన్మమె త్తి 

యాతండేమిగావించినాండు? మిోందుమిక్కి-లి యెటింగిమెతింగి తననె త్తాపె 6 

దానే యవనూనమును బెట్టుకొనెను 21, ఇట్టిపురుషుని సి శ్రీలుసహితము 

దూవి.౦తురు, చూఢుయ. ఎట్లు చిక్కు-లపాలయ్యనో యని లోకులు 

సై తమందురు. ఈ విధముగా నాతని మూర్షత్వము 'వెల్లడియగును 22, 
ఇట్లు ఎవ్యరును గావింపతగదు. అందరును కీముజీనితమును సార్భకపటుప 

వలెను. (ఒకవేళ సార్ధకపజుచునుపాయము) తెలియకపోయినచో' (గ్రంథ 
ములను జడిసి నునన మొనర్చనలెను, ((గంథపఠనమువలన జీఏితముసార్థకమగు 

నుపాయము లభించున్ఫు 2౨8, చతురుపురువుని జనులందణు గారవింతురు, 

మూర్ధని నందరు నిందింతురు. సంపదలనుబడయ మనస్సున గోరికయున్న 

* వయస్సున జిన్నయగు జ్ఞానవంతుండగు. బాలకుడు వయోవృద్ధునికడ నేటేని 

జ్ఞానవిషయమః వివరించుచో “కలియుగ మే తెంచినది. "పెద్దలకు పెద్దఊనము జిన్నలకు 

బీన్నతనము లేకుండంబోయినది. చిన్న నోటికి "పెద్తమాటలు 'పద్చురున్న వే* యని'పలుకు 

దురు, ఇట్లు నుడువ వృద్దులు మూర్జులని (శీ శామబాసస్వామి చెవ్వుచున్నాండు,. 
4 

ee ణో 
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చో జతురుండు కావలయును 24. చతురత్గము నలవణచికొనుట 
శెంతటికష్టములు భరింపవలసివచ్చినను సహించి యవళ్యముగ నలపటజుచి 
కొనవలెను. కష్టములకోర్చి పలువురికి 'సేవగావించిమైన జతురత్యము 
'నేర్చుకొనవలెను 25. పలువ్రరిచే గారవింపబడువాణే చతురుండు,. 
చతురపురువునకుం. [బపంచమునందు:. గొజంతయీ లేదు 26, (ప్రపంచమునం 

దాత్మహితముగావించుకొననిమనుజని అత్మఘాతియననగును, ఆ మూరు 
నితో సమానుండగు పావియెవడునుండండు 27, చతురపురువుం డన్న 
డును (బపంచమునందాను (శమలొందందగినవియు నితరులకుం [గోధము 
గలుగణేసి వారియ్యాగహమును సహించునవియునగు పనులెన్నండును 
నొనర్పండు 28. సహాజస్వభావముతో నిది సాధకుల “కెజీంగించితిని, 
చక్క రుచించినచో (గహీంపుండు. రుచింపకున్న చో విస రింపుడు 29 
(శోతలారా! మారలు పరమదశులు. మోర లలక్యు మగు వస్తున్రుమెడల 
లత్యుముంచుచున్నారు, ఇది ప్రత్యతుమగు సామాన్యవిషయము మిార 
లెజింగియే యుంటిరి గదా $80, 

x 

నాలుగవ సమాసము __ (బహ్మానిరూపణము. 

పృథ్వినుండి వృక్షములు జనించుచున్న ని, వృషీములనలనంగక్షైలు 
జనించుచున్నవి. ఆ కక్రైలుభస్మమై మజలః బృథయగుచున్న వి 1, పృథ్వి 
నుండి తీగలు జనించుచున్నవి, అవి నానా విధముల నల్టుకోనూదున్న వి, 
అంత్యమునం దవి [కుళ్ళి చివికి మజులం బృథ్వి యగుచున్నవి 2, నానా 
విధధాన్యములతోో వంటక ములొనరించి మనుజులు భుజించుచున్నా రు. 
మజుల నవి నానావిధములుగ మలరూపమునను, వాంతిరూపముగను 
మాజి పృథ్టాయే యగుచున్నవి లి, ఇతర పదార్థములను భుజించు పశు 
పయ్యాదులు సె తమిక్సై యగుచున్నవి. వానిమలముగూడ చెండి సృథి 
యందు గలసిపోవుచున్నది 4. మనుజుడు మొదలగు (పాణిసమూ+పహా 
మంతయుగూడం _ జనిపోయినవిమ్మట పృథ్యయే యగును ఈ; లనేక 
విధములగు తృణాది పదార్థములు సై తము కుళ్ళి మట్టియగుచున్న వి, 
అనేకకీటకములు సై తము మరణించి పృథ్వియందుం గలసిపోవుచున్న వి. 
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6. సదార్థము లసంఖ్యాకములుగ నున్నవి, వాని విస్తారము నెంతదనుక 
మివరింపగలను? వాని కన్నింటికిని ఈప్పథ్సిని విడిచినచో నింకం దా వెక-డం 

గలదు ? 7, చెట్లఅకుల్కు తృణములు మున్నగునవి పశువులు దిన్న 
హి౭నప వేడగా మాబును. వేడు మూతము, భ సృము సై తము మణిలం 

జ్ర ఖ్యగా మాజుచున్నని 6, ఉత్స త్తి ర్త్స్థితి సంహోర చ క్రబరి( భో మణము 

లోనకి వచ్చెడీవన్నియుం బృధ్యయందుం గలియును. జనించునపవియు, 

వయురణించుననియు మజులఈ బృథ్వియే యగును 9. నానావిధధాన్యములు 

అ నులుగం జరిగి "పరిగి యాకాశమున కంటిపోనును. కాని యంతమునం 

ద:సెయన్ని యును బృథివిలోం గలియును 10. జనులు నానావిధధాతు 

వులను వాతి? పెట్టుదురు. బాలకాలము జరిగినమిోంద నవి మట్టియైపోవును. 

జుంగారమునకును జాళ్ళకును తుద కిగతియే. పట్టును il గమట్లిమే 
నువగ్ల చముగను, తాస్తుగను మాట్లున్లు, కొని పృథ్విగర్భుమునందలి | వా 

న్స నవి భస్మరూసమునొంది మజలం బృథ్వియే యగును 12, బంగార 

ములో జరీచేయుదురు. అది యంత్యనునం జినిలి రసరూపముననంతట 
ఇదొార్టపించును. అది మిల బృథ్యియేయగును 18. పృథ్థవలన భాతు 

వులు జనించి యనగ్నిచేగజంగి రసమగుచున్నవి. తరువాత నా రసము 
గి థినడనాపమై పృథినియగుచున్న దడి 14. సానావిధములనుండి గంధము 

చసెలునవడి పృధ్వారాపకే పమొందును. _ దినదిన్మక్షోమమున జలముండిపోవును, 

కీమ్ముట నా పృథివి సృథివిగనే శేషించును 15, పషత్రపువ్పఫలాదు లుద 
ఆయించుచున్న వి, వాని ననేక జీవులు మెసవ్రుచున్నవి. ఆ జీవులు మరణిం 

చున పిమ్మట పృథ్విగ మాజుచున్నవి 16. ఆకారసహీతముగ నుండు 

జూని'కెల్ల పృథ్వియే యాభారమైయున్న ది. (పాణిమా(తు లుదయించు 

యున్నారు. మరణించుచున్నారు. అంతయు నంత్యమునం బృథివియే 

ఆమగుచున్నది. 17. ఎంతేదనుక నీ యంశము 'బెలుసణగలను? వివేకమువలన 

సుశ్హై సమస్తము నెజటుంగవలెను, మజియు నుత్ఫే త్తిసంహారముల మూలము 

నపాడద నెజబుంగవతెను 18, జలమెండి పృథ్వియగును, నుణిల నాప్ఫృథి 

జలమునంటె లయమగును, ఏలయన? బన్ని సంయోగమే భస్మ 

వంగసును 19, జలము "బేజమువలనం గలుగును, మజలం 'బేజమే జలము 

ఆండించును. ఆ తేజము వాయువుచే జనించును, తేజమును మజభ 



కర్తిగ్రీ జానపోధ ద. 1కీ_5 

వాయువే లయమొందించును 20. వాయువు గగనమందు జనించి గగన 

'మంచే లయమెొందును. ఈ విధముగా నుత్పత్తి తి లయములను భాగుగా 

విచారింపవలెను 21. ఏది యెక్కడ జనించునో యది యచ్చటనే నిం 

చును. _ ఈవిధముగం బంచభూతములు నాశనమగును_ 22, ఎయర్టది 

నిర్మాణమగుచున్నదో అదియే భూతము. అదియే పిమ్మట నాశనమొందు 
చున్నది, అటుపిమ్మట నా శాశ్వత పర్యబహ్ముమే శేపీంచియుండును లికి, 

'ఆ పర్యబహమును ఉలిసికొననంతవణకు జన్మమృత్యువులు నశింపవు, జన్మ , 

మృత్యువులు నశింపకున్న వో నాలుగువిధములగు (అండజజరాయుజాది) 

రూపములతో నానావిధ జీవములుగ జన్నింపవలసియున్నది 24. జడమునకు 
'మూూలముచంచలము.చంచలమునకు మూలము నిశ్చలము, కాని నిశ్చలము 

'నకు మూలమేలేదు. ఈ విషయమును జక్క-లణా నెబజుంగుండు 25. 

జనించుదానిని బూర్వపవీమనియు _ నశించుదానిని_సిద్ధాంతమనియు 
నందురు. (ఈ రెండుపతములకును భిన్న ముగుపయోకీతముగా సేలిచియున్ను జే 
'పర్యబహ్మాము 26, అనుభవములో నీ యంశము నెజుంగవలెను. విచార 
ముతో |గ్రహుంపవలెను, _ విచారింపకయే వ్యర్థపర్మిశమ యొనరించుట 
మూర్భ త్వము 27. లజ్ఞాసంకోచములచే నావరింపంబడిన జ్ఞానికి పరబ్రహ్మము 

'లభింపంజాలదు. నాను వ్యర్థ ముగ మూాయయందుంబడి యార్మాటేంచు 

చుండును 28 మాయ పూర్తిగ నశించినపిమ్మట నెట్టిస్థితి నిలిచియుండునో 

యాస్థితిని విచతుణులగు పురుషులు స్వయముగా “ూజింపవలెను వర 

మాయ పూర్తిగ నిరసనమైనపిదప అత్మనివేదనమగును, అఆ స్థితియందు 

వాచ్యాంశముండదు. ఆ విజ్ఞానము, నేవిధముగా చెజుంగవలెను?శి0. జనులు 

చెప్పినదాని ననుసరించి నడుచుకొనువాండు సందేహాములలో మునిగి 

పోవును. కావుననే అనుభవమును మాటిమాటికి సమకూర్చవలయును కి1. 

«A i hb 

కుదవ సమాసము - చంచల లక్షణము. 

"రెంటి (హృతిని, పురుషుని ననుసరించి మూండు (తిగుణములుు 

నడుచుచున్నవి. నిర్ల్షుణము (బ్రహ్మము నందు అహ్థధా ప్రక తీ యుత్ప్సన్న 
మయ్యును. అది సెనను (గీందను విడిచి (అంతరివమునందు) ఇంద) 



mr జ ఖా 

చంచల లతిణము క్తి? 

ధనుస్సువలె వర్తించుచున్నది 1. బిడ్డ (అగ్ని తల్లిని (బేవామును దిని 

'వేయుచున్నది, పుతు(డు (ప్రత్యేకత _త్వము) మిగులం జతురుత్వముతో c 

దండిని (తానుజనించిన త _ల్వేమును జంపివేయుచున్నా శు, నలుగురు 

జనులకును (నాలుగుత _క్లంములకును) రాజగు నాతడు (ఆకాశము మబజుచి 

యున్నాండు, (అదృశ్యముగ జాడ లేకున్నా డు ది చేనుడు (ఆత్రడేవా 

లయమునందు(శరీరములో )దా౭గికూర్బుండియున్నా (డు. "టీఎ "లయమును 
బూజించినచో (చేహమునకు భోగమొసంగిచిన వోో నాతనికిం జెందును, 
(సంజోషముకలుగునుసృష్టిలోని 'చేవాధారులందతి కిదియే నియమము శి. 

(పకృతి పురుషుడు అను శెండుపేరులను జనులు విశ్వసించియున్నా రు. 

కాని వొ స్తవమున కోరెండును నొక్క-టియే. ఈ యంశము అనుభవము 

తోడను వివేకముతోడను జూచినయెడల విశదమగును 4. అది (స్ర్రీయును 
గాదు. పురువుండునుగాండు. వా స్తమున కది మనుజులు గావించిన కల్ప 

నము. చక్క- విమర్శించిమూాచినవో నేమియు లేదని తెలయును 5. 

అందజును నదిని స్రీ యనియుర_గాలువను ఫృరుషుడనియు నుడువదురు. 
యోచించినచో నచట త్రీ పురుషదేహాములలో నెవియులేవు. రెంటి 
యందును గేవల జలమే (పవహీంచుచున్నది 6. తనది తన కెటుంగంబడదు. 
మాచీనను అకలనముగాదు. ఎక్కువమైయున్నను నెవ్వరికేమియు దొరు 

కదు 7, ఒక -:డయ్యును బెక్కు-లయ్యెను. "సెక్కు-లుగనయ్యు నొక్క-డె 

మిగిలెను. తన యార్భాటమును దానే సహింపండు ర. ఆ విచ్శితచేతన 
శక్తి యుక్క-టయ్యును జెదరియున్న ది. మజియుం జెదటి యుండియు 

నొకటిగనున్నది. అది (పాణిమ్మాత్రులందజియందును వ్యా స్తమైయున్న దిశ 

9, తీగయందు. జలము మనకుం దెలియనట్లు సంచరించుచున్నది. ఏమి 

-* భృథ్వి జలము నెండించును. జలము ఆగ్నిని జల్లార్చును. ఆగ్ని వాయువును 

(బళయ కాలమానం జల్గార్చును, పీదప నగ్నియా స్వయనుగ లయమగును. అకాళను 

అనంగా అంతరాత్మగూడ నుండియు నుజిచిపోవుచున్నది. లేక యది పరబహ్మము 

నందు లీనమగుచున్నదనియైనల జెప్పవచ్చును. 

4 సర్యబన్కాము ఒక్కటయ్యు సర్వవ్యాపీగ నున్నది, మజీయా నది సర్వవ్యాపి 

యయ్యు నొక్ళ_టిగనున్నది మాయయొక్క_ యుపాధి దానిచే, ఇట్లయ్యు మాయ 

'నది సహీంబషదు, ' 
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చేసినను దీ తడిలేనిచో ((బెతికీయుండంజాలదు 10. వృవేమునకుం 

(దాళ్ళుగట్టి విగించినను అవి "తమయిస్టానుసారముగం "వెరుగుచుండును, 

కొన్ని వృవములన్న నో ఆకాశమున కనరిపోనుచున్న టు లుండును 11. 
ఈ వృక్షములు భూమికంకె 'వేజుగనున్నను అవి యెండిపోను. ఎచ్చట 

నుండునో యచ్చటనే యవి చక్కగ వృద్ధినొందును 12, అంతరాత్మ 

తో డ్పాటుచే వృక్షములు వృద్ధినొ ందుచున్న వీ. అంతరాత్మ లేకున్న -చో 

నావృశుములు జడములగు కొకేలగును. బ్రెది (ప్రత్యేక ముగ జాచుచున్న 

విషయము. ఇందు గూఢమయరవాస్య మించుశేనిలేదు 18. ఒకా 

నొెకప్పూడు వృతములనుండిగూడవృతములు కలుగును. అవిగూాూడ నాకా 

క్రమునంటునట్లు "పెరుగును. వాన్నివేళ్లు పృథివియందు నుండవు 14. వృత 

ములనుండి లభించు మేత, నీరువలననే శాఖావృకుములు (బతుకు 

చున్న వి. వృతముల శబ్బసంఘర్ష ణమునలనం జెసై ప్పెడివారలు విచార 

మొనర్వురు 15. శావలసిసదంతయు మొదటనే యయ్యును. ఆ పిమ్మట 

కల్పనముజేసి చేసి జనులు తమ యిష్టానుసారముం జెప్పుచుందురు, జ్డూను 

లగు పురుషులు సమస్తము నెజుంగుదురు 16. శెలిసికొన్న-చో 'వెదక 

వలసిన పనియుండదు, వెదకవలసి వచ్చినచో తెలిసికొనుట యుండదు. 
అనుభవ రహితమగు నంశ మెద్దియు ననుభవముకురాదు 17. తొలుదొ 
లుత్క, అంతటికిని ఉత్ప త్తికర్త మువండో విచారింపవలెను. ఇదియంతయు 
నెటింగిన పీదప ఆ జగదంతరాత్మ నబుంగుటవలనం దనకుందనది లభిం 

చును 18. అంతర్నిష్టయొక్క- (ప్రశస్తి మిగులగొప్పది.  బపహిర్ముఖ 

(సె పె విచారము గావించువారు లేక అంతరాత్మనుగూర్చి వివారింపని 

వారు జనుల సాంగత్యము వ్యర్థము. ఈ విషయమును జతుర పురుషులే 

యొబజుంగుదురు. ఇతరులకేమి తెలియును 19. ఎల్ల రిమనస్సులను సంత్యుప్పిగా 

నుంచుచో నెవరవరికేమి సహాయము చేయుదురో తెలియదుగాని యెల్ల రి 

మనస్సులను సంతుష్టిగా నుంచకుండుటవలన మాత్రము తోటకూరకట్టతో 

సమానవుగు ముద్రప దార్గముగూడ లభింపదు 20. ఇది ప్రత్యవముగా 

అనుభ వసిద్ధము. పై నిజెన్టినటుల అలవమ్యమునందు లక్యుము ననుసంధింప 

వలెను. దకునితోం గలసికొనుటవలన దతునకు సమాధానము కలు 

గును 21, మసస్సుతో మనస్సుగలసినపిదప (అనన్య మైన పిదప పర 
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ట్రైవ్మామును జూడంగలుగుదురు, మజియ్యు మాయారూపమగు చంచల 
చక్రమును దాటిపోవుదురు 22. ఒకసారి చంచలచక్రమునుదాటి పర్ 

(బవ్మామును జ్ఞానచమునవులతోం జూచి వచ్చినచో నది మొదలుకొని 
నిరంతరము సర్వస్థలములందు నదియే (పర్మబవ్మా మే గోచరించును, 

(సర్వబవ్మా రహితమగు స్థలమెద్దియుం. గాన్పింపద్బు కాని మనుజులు 
దానిని జర్మచమున్రలనో? దక్కంం జూడయాలరు 28. ఈ చంచలము 

మాయ అన్నిశరరములయందును. నిరంతరముగం గదలికను గలిగించు 
చునే యుండును. కాని పరబ్రహ్మము (మాయవలెగాక సర్వస్థలము 

అందును నెల్లప్పుడును నిశ్చలముగ నున్నది 24, చంచలము యెప్పుడొక 

(పక్కకు బరుగత్తునో యప్పుడు రెండవ ప్రక్క 'నేమియునుండదు. చంచ 

లము అన్ని(పక్క-ల వ్యాపించియుండుట యెప్పుడును బొసలదు 25, 

చంచలమువలనం జంచలముయొక్క పనియ్ నెరవేరదు. చంచలమువలన 

సమ_స్స చంచలనివారమే జరుగదు. ఇం నిశ్చలమున్కు అపారమునగు 

పర బవ్మాము చంచలమునలన నెట్టు అనుమూనములోనికి రాగలదుో ౨6. 

ఆగ్నేయబాణము. (అవ్వాయిచువ్వు కాల్చివిసరినవో నాకాశమునకుం 

జోన్రను. అంతియగాని యది యున్న టికిని అకాశపుంగొననుదాటి పోవ 

జాలదు. మధ్యనే చల్లారిపోవుట దానికి స్వభానగుణము 27. మనోధర్ము 
'మేకదేశియముగ నున్నప్పుడు వస్తువెట్టు అకలనమగును. ఇట్టి యపయశ 
సు-లగు పురుషులు (ఏక చేశీయమగు మనోవృ్తి తగల వారలు) నిర్వ 

మును నిడిచి సర్భ(బవ్మామని నుడువుదురు 28, సొరాసారములు తేని 
"తొన్రననంతయు నంధకారమే యొబుంగనగును, “తెలియని బాలుడు సత్య 

మునువిడిచి మిథ్యనే (గహించును 29. (బహ్మాండముయొక్క- మహో 

"కారణ (మూూలమాయవలన సీ పంచనుహోభూత సముదాయ ముత్సన్న 

మయ్యెను. కాని యా మహావాక్య వివరణము 'వేజుగనున్నది కీ0, 
మవాత్తతమునే మహాభూతమందురు. దానినే భగవంతుడని యొజుంగ 

౯ మనస్సు చంచలముగ నుంచుకొన్నచో మాయానినరణము కాంజూలదు. ఇయ 

నిభ లమా, ఆపార మునగ పర బన్యా”మిట్లు అనుమూనమునకు వచ్చును? 

వ4 
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నగును. ఆ భగవంతునికడ నుపాసన మంతమగును* లి1. కర్మ్నోపాసన 
క్ఞానములయొక్క- (తీకాండజ్ఞ్వనము వేదములయందుం బీరొూనంబజెను, 

కాని పర బహ్మామునెడ జ్ఞానము విజ్ఞ్వ విజానమగును, (జ్ఞానముకూడ లయమగు 

ననియే నుడువవచ్చున్సు తిల, 

ఆరవ సమాసము = విశిష్టచాతుర్యము, 

వీతము (దీషము) వలనం గృష్షము (కాటుక ఉత్ప_క్తియయ్యెను, _ 
మణియు నా కాటుకయే అవరరూప ముతో సంపూర్ణ భూమండలమునందు 

వ్యాపించియున్న ది, ఆ కాటుకయే లేకున్న వో మనుజులకు జ్ఞానప్రా క్తి 

యగుటయే యసంభవము + 1. కాటుకచూచుటకు స్వరూపలత్షుణయ్యు క్త 

ముగం గనివించును. వా స్తవమున కా కాటుకయంబె యన్నియు గలవు. 
(అధమో త్తమగుణములు దానియందున్న వి) 2. మహీసుతను (పృథ్వి 

నుండి జనించు దంటును) దీసి లేఖినిగాండేసి మధ్యనుండి చీల్చెదరు. ఈ 

శెంటితో (సిరా కలములతో పని గడుచుచున్నది కి. శ్వేతము, అన్వే' 
తము (కాగితము కలము) కలియుటవలనను, మజియుమధ్యను కష్టము 

(సిరా) కలియుట వలనను లోకమునకు 1 సార్థకత్వముకలుగుచున్నది 4. 
ఈ విషయమును యోచించినచో మూర్చులుమై తము చతురులగుదురు. 

తత్కా-లముననే (ప్రతీతికలుగును. మజీయుం బరలోకముగూడ  సాయో 
'త్కారమగును 5, ఎల్లరకు మాన్యమగు పర బహ్మామునే సామాన్య 

ముగనెంచి జనులు ఆ పర జహ్మాము నందనన్యులు గాకున్నారు 6. వా స్ట 

"రేఖలు ఉత్తమము, మధ్యమము, కనిష్టము అని మూడువిధములుగ 

నుండును. లలాటమునందుగూడ నదృష్ట ే ఖలుండును. కాని యో నాలు 

* “వకవ మ్లుర్మవాద్యూ తమ్” అని చెప్పబడెను. ఉపాసనమా (దె గతమునుంచు 

కొని భగవద్భజనము గావించుట్స ఇంతదనుక నే మవాద్భూతే మున కావల నదె ్యఠముండదు. 

ఆచట ననన్య' మె పోవలనీవచ్చును, 

4 కాటుకతో సీరాచే:ముదువు. ఆ సిరాతో సమ న్నగంథకులు (వ్రాయాదురు, 
వానిమాలమున నెల్లరకును జనము కలుగును, 

1 శ్రాయట్క జదువ్రట్క నేర్చి విద్వాంను౭డెనచో ఇహలోకము సారకమగుని 
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గెంటి యనుభవము నొక్క-టి కాజూలదు 7. తమ పూర్వులగు పదు 

నాలుగు తరములవారి గొప్పతనమును నిరంతరమును గానముజేయువారి 
నేమనలెను? వెజ్తివారలని యందనూ? చతురులని యందమా? ఇపుడు 

మనవలనం (ఆతని "పెద్దలుగావించిన పనిలో గొంచమేని యగునా? 

"కాదా? యను నంశమును (శ్రోతలు యోచింపవలెను 8. శేఖలన్నింటిని 
(వా_స్తరేఖలను ఫాలరేఖలన్ఫు దుడిచివేయవచ్చునను సంగతి (ప్రత్యత 
ముగా డెలిసియున్న ప్పుడు భాగ్యము కలుగునను విశ్వాసముతో నేల 
యుండవలెను? 9. "పెక్క-రయడమాటలను 'జెవిజేర్చు మనుజులు సంజేహూ 

ములో మునుంగుదురు. వార లనుభవాత్మకమగు నిశ్చయమును మజచి 

పోవుదురు 10.  'పెక్క-రడుతెలుపు సెక్కుమాటల  నాలింపవలెను. 

అనుభవముతో నందటు చెప్పునదియు వివారింపవలెను. అంతియగాక 
తనహృదయమున సత్యాసత్య నిర్ధారణ మునరింపవతను 11. ఎవరి 

తోడనై న దన యనంగీకారమును వెల్లడింపందగదు. ఉపాయమునుగాని 
అపాయమునుగాని తెలిసికొని యనుభవమునకుం డెచ్చుకొనవలెను, 

ఎక్కు-వగా వదరుటవలన నేమిలాభము? 12, వాకుడై న గానిమ్ము, దురా 

(గ్రహిమైనం గానిమ్ము, వ్యర్గుడె న గానిమ్ము. అట్టివాడు చెలుపు మాట 

లనుగూడ సాదరముగ నాలింపవలెను, ఈవిధముగం దన (ప్రవ ర్లనవలన 
అందజి హృదయములను (బసన్నతగా నుంచవలెను 18, పాఠము; 

'ద్వేషము 'కల్మవషము హృదయమున నుంచుకొనువాండున్కు ఈ దుర్దుణ 
ములను మిగుల బంవొందించువాండునునగు చంచలుని చతురుఃడని 

యొట్లనలలను ? ఇట్టిపురుషుం డితరుల నేమి సంతోమపరుపణలడు? 14. 
మూర్థులను జతురులనొనర్చువారి జీవితమే సార్హకము, వ్యర్థముగా 

వాదమునుబెంచుట మూర్చ తయేసువూ 1! 15. జనులలోం గలియ 

వలెను, వారలను దనలో. గలుపుకొనవలెను, (వారలం దన విబారమున 
కనుకూలముగం చేయవలెను వారలలోం గలసిమెలసియుండి వారల 

అభ్మిపాయములను మార్చవలెను. వివేకబలముచే దన మనోమర్మ్శము 
నితరులకు వెల్ల డింపకుండవలెను 16. రెండవవాని నడవడి ననుసరించి 

వర్తింపనగును. రెండవవాడు చెప్పినవిధముగా: జెప్పవలయును. రెండవ 

వాని మనోగతమునందుం గలఅసిపోవలెను 17. ఇతరుల హీతముగోరు వాం 
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'జన్నండును ఇతరులకు విరుద్ధము గావింపజూలండు. ఆతడు సంతో హపూర్యక 

ముగ ఇతరుల వృాదయములు తనకనుకూలములుగ నొనర్చుకొనును 18, 

మొట్టమొదట సతరులను దన యభ్మీపాయములోనికి "జెచ్చుకొనవలెను, 
మెల్ల మెల్లగ దన యుద్దెశమును ఇతరుల. వహృదయములయందు నింప 

వలెను, ఈవిధముగ నానా|ప్రయత్నములచే నితరులందజిని దనచేతిలోనికిం 

చెచ్చుకొనవలెను 19. వాఠము గావించువానికి హాఠముగావించువాణె 

తటస్థమగు చో నోలయగును, తరువాత గలవాములోనికి దిగును, అపుడు 

నేర్సరితన ముపకరింపదు 20. వ్యర్థముగా నార్భాటము జేయువారలేగాని 
చేసిమూాపువారలు పూజ్యము. ఇతరుల హృదయములను దన కనుకూ 

లము గావించుకొనుట మహోకఠినము 21. ఇతరులను తనవై ఫు |దిప్వూకొన 

(బ్రయత్నించునెడ |ద్రోపిడులు, దెబ్బలు సహింపవలెను, _ నీచశబ్దముల 
నోర్పుగ వినవలెను. ఇంత సహించినవీదపం బశ్చాతాపమునొంది యిత 
రులు తనవారలగుదురు 22, (ప్రసంగమును గనిపెట్టి 'భావి.ంపవలెను, 
జ్ఞాతృత్యాభిమాన మించుకేని యుంచుకొనందగదు, ఎచ్చటికేగిన నచ్చటం 

గలుపుగోలుతనముతో 6 గ్రోమపూర్వకముగ మెలలవలెను 2కి, కగ్రామ 
ములను (దుర్గమ వాసస్థలములన్సు నగరములన్సు ఇండ్లలోనుండు చిన్న 
యిండ్లన్కు అవియిని యననేల? చిన్న యిండ్లను "పెద్దయిండ్లను నొక్కటి 
యీని మిగులకుండ బిచ్చమను నెపముతో గాలించివేయవలెను 24, 
(తిరుగుటవలన పిక్కు-మందిలో 'నేదియీని లభించితీరును. విచషముణులగు 

పురుషుల స్నేహము లభించును. కాని రిత్తగంసార్చున్న యెడలం దిరుగుట 
కాని జ్ఞాన ప్రా ప్తీయగుటగాని జరుగదు 25. సమస్తమును సావధానముగా 
నజుంగవలెను, అన్నివిధములగు వా ర్రలను దొలుతోొ ల్తనే (గ్రహింప 

వలెను, తానేగవలసిన తొవునకు వివేకషూర్వకముగా 'నేగవలయును 26. 
నానావిధములగు యు కులనెజింగినవో మనుజులందటిీ హృదయములను 

(బ్రసన్నతగావింపవచ్చును. ఆ యుక్తులను ఇతరులకు (వాసియిచ్చినచో 
నింకం జెప్పవలసిన 'దేమున్నది? (వ్రాసియిచ్చుట జనులపై మేరలేని పరోప 
కారమును గావించుటయే 26, ఎవని శేదివలలయునో వానికది (ప్రసొ 
దించు మానవుడు సర్వమాన్యుండును (శేష్టుండునగును 28. భూమండల 
మునందు సర్వమాన్యుండుగ నున్న వానిని సామాన్యపురుషునిగ - భావింప 



గోరం మకీ 
దనకు. అ మానవునివెంత సెందటోఫ్తరుము లనన్యులై యుందురు, సర్వ 

వహా-ంన్యుండగుపురుషుండు లోకసంగపహమును బక్క  జేయజూలియుం 

యును 29. చాతుర్య్భలశుణము లెట్టివి, చాతుర్యముతో దిగ్విజయము 

గాంచు పురుషున ' శేమిలోషముండును ? అలేం జెచ్చటికరిగిన నచ్చట 
సము స్తమును సిద్ధముగానుండును రీ), 

ee] PRE a. De 

ఏడవ సమాసము _ అథోర్థ్వలక్షణము, 

నానావికారములను మూలమెద్దియమో యదియే నమూూలమూయ, 
ఆడా నూత్మరూపముల్ అచంచలము (పర్మబహ్మాము) నందు: జంచల 

ఈ --జదవముుగ నున్నది 1. మూలమాయ జ్ఞాతృత్వరూపముగ గలది, అది 

పర్శాలబువ్మామునకు అదిసంకల్పరూపము, దానిని వడ్గుణేశ్వరుండగు. భగ 
వంతుడని మెబుంగవలెను 2. (ప్రకృతిపురువులనియు, శివశక్రయనియు 

నడుగు ందీనకేశ్ళరుడనియు దానినే చెప్పుదురు. కాని యాజగజ్ఞ్యోతియే పీని 
కన్ని ౨తతకిని మూలము క, సంకల్పముయొక్క- చలనమే వాయు (మాయ 

ఆఅతషలంయు. వాయువునందుం (డిగుణములును బంచభూతములును గలవు 4, 

వత లనెన జూడుండు.  దానిమూలమెంతయా లోతునకుంబోవును, 

౬.-*ఆకతి తము: బ్మతపుష్పసలాదులుగూడ మూూలమునంబే యుండును 5. ఇం 

ఆయంయాగాక నానావిథవర్షములు, ఆకారనికారములు తరంగములు, స్వా 

డరయూనులు మున్న గునవియెల్ల లోపల మూలమునంబే యుండును 6. ఆమూ 

లఅాాా-లను ఛేదించిమాచినచో నంబేవియుం గాన్సింపదు, కాని యనంతగ 
రను ఆ చచరూలము. 'పెరుగలాం 'బెరుగంా దానినుండి సమస్తమును గాన్పిం 

యును 7, ఎత్తైన దిబ్బమాంద చేదేనితీగ మొలచినవో నది [క్రీందివై పు 
నకం జులముగ నృద్ధినొందును, తరువాత నది భూతముల మై. చె వ్యావీంచు 

నూ 8. మూలమోయగూడ నిట్టిదేయని (గ్రహింపుడు. మూలమాయ 
లఅవఐంచు మొదటనుండియు.( బంచభూతములు, (తీగుణములు గలవను నీ 

సత్వ విషయమును అనుభనమునలన నెజుంగవలెను 9. తీ తప్పక నలు 
గడలు నల్లుకొనును, నానావిధములగు మార్పులతో కోభించున్కు _ఆమా 
. వ్నృలవలన నితరములగు మార్చులుగూడం జక్క నృద్ధినొందును 10. 

వ 



క్ి దాసబోధ ద, 15=” 

సన ”శొఖ  లుత్సన్న మగుచున్నవి. నానావృతీములు "పెరుగుచున్న వి, 
'ఈవిధముగనే భూమిపై ననంతేములగు తీగలు. పెరుసచున్నవి 11, 
ఎన్నియో ఫలములు (క్రుళ్ళిపడుచున్నవి. వెంటనే మజలం [కొత్త కాయ 

లు కాచుచున్నవి. బ్రశ్లే యెల్లప్పుడును జరుగుచుండును 18. కొన్నితీగ 
'అెండిపోవును. మజల నచ్చటనే (క్రొతృతీగలు మొలచును. ఈవిధముగా 
నెన్ని తీగలుజనించెనో, యొన్నిగతించెనో యెవ్యరెజుంగుదురు 18. ఆకులు 
రాలిపోవును. మజల జొసర్చును, ఫలపుష్పముల స్థితియు నిట్టిటె, 
ఈపఫలపుష్పష(తేములలో నానావిధజీవములుగూడ చనేర్చడియుండును 14, 
ఒకోప్పుథు తీగయంతయు నెండిపోవును. మూలమునుండి మజిలః జిగుర్చు 
ను. ఇన్లే యాయంశమును (బత్యమోనుభనమువలన (గ్రహింపవలెను 15, 
మూలమును ద్రవ్వి తీసిపారవేసినయెడల  ((ప్రత్యయజ్ఞానముచే నిరూ 
లముగావించినప్పడు) అన్ని విధములగు వృద్ధులును ఆగిపోవును 16. మూ 

లమునందు (ఆడిలో వీజముండును. అత్నంతమునందు బీజముండును, 

మధ్యను జలరూపమున బీజముండును. ఇ- విధముగా బీజములంతటను 
స్వాభావికముగా వ్యాపించియున్నవి 17. ఈబీజసృష్టి (బీజమునుండి 
ఉత్పన్న మైన _ ఫలపుష్పషతాదులగు సమ స్తవిస్థార ము మూలమునం 

దిమిడి యున్న అన్నివి వయములను (బక టించుచున్న ది. 

అనంతరము ఏది చేనియంశమా యది దానియందు స్వాభా 

వికముగ లయమగును 18. పోవుట, వచ్చుట, మటల బోవుట మున్నగు 

(ప్రత్యావృతి, యథావిధముగ జరుగుచున్నది, ఆత్మజ్ఞానియగు యోగ్యున 

క్షీప్రక్యావృతి వలని కష్టములు గలుగవు 19. (ప్రత్యావృతి కష్టములు 

గలిగినను, కలుగకపోయినను మానను జేదేని కొంత యెబుంగవలసి 

యున్నదని "పెద్దలందురు. అత్మ తనహృదయమునండే యున్నను అది 
యెల్లర కెచ్చటం చెలియును? 20, ఆత్మవలననే కార్యములు నెరవేరు 
చున్న ఏ. దాని నెటుంగరు. అది కనుపింపనే కనుపింపదు. ఈ సితియందుం 

చాపము జనులేమిచేయుదురు? 21. ఏిషయభోగము సె తము అత్మవలనే 
జరుగుచున్నది. అది లేనిచో నేదియు జరుగదు. వా_స్టవమునకు స్థూల 
మునువిడిచి సూమ్మమునందుం (_బవేశము గడింపవలెను 22. తనయొక్క_యు 
జగత్తుయొక్క-యు అంతఃకరణ ముక్కటియే. కాని కరీరఖేద వికాధము 
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మాా[త్రము వేలగనున్నది 28, ఒకవేలివేదన రెండవ వేలికి చెలియదు, 
కాళ్ళు చేతులు మున్నగు ననయవముల స్థితిగూడ నిట్టిదె 24, ఒకశరీరము 
నందున్న యొకయవయవము సంగతి ముటియుక యవయవము యెటుంగ 

నపహప్పూడు ఒకం డితరులస్థితి నెస్తెటుంగలలండు! కాన 'రెండవవాని యంతః 

కరణము తెలియంబడదు 2$. ఒకే జలముచే నానావిధములగు వనస్ప 

తులు కలుగుచున్నవి. కాని వానిలో నానానిధములగు భేదములు కను 
కించుచున్నవి. ఎంత నిరిగిపోవునో అంతియ యెండిపోవుచున్న ది. తక్కిన 

దంతయు బచ్చదనము గలిగియుండును 26. న భేదమన్ని ంటియందును 

గలవు. ఒకదాని భేదము ెండవదానికిం "దెలియదు. కాని జ్ఞానము 
గలిగనపిమ్మట నీ యాత్మ భేదముండదు. (జ్ఞానియగు పురుషుడు సమ స్త 

జగత్తునందు నాశే యాత్మను గాంచుచున్నా డుం 27, దేహా ప్రకృతి 

"కారణమున అత్మత్వమునందు భేదము భాసించుచున్నను ఈ విషయమును 

(సహజముగ భేదములేదన్సి జాలమంది యెజుంగుదురు 28, (సామా 

న్యుల్ఫు చూచి కని యెజుక గావించుకొందురు. చతురులు మనస్సును 

బర్రీషేంచెదరు.. విచక్షణచణులగు. వారలు గుప్తరూపముతో (సూక్ష్మ 
రయరాసముతో నంతయు 'బెలిసికొందురు 29. "సెక్కుమందిని బరిపాలించు 

వాండు "కండ యంతఃకరణముల నెజుంగును, అంతియగాక విచకు 

లాతేచే సమస్తము (గ్రహించును శీ0. మొదట మనస్సును బరీశీంచును. 

అప్పుడు విశ్వసించును. ఈ విధముగనే (పాణిమా(తులు (ప్రవర్తించు 

చున్నారు కి1. య్వుక్తమును (_బత్యమోనుభవమును నగు నీ విషయము 

స్మృరణకుం బిదప నిస్మరణకు వచ్చుచున్నది, తాను పెట్టిన పదార్గమునే 

మనుజుడు స్వయముగా ముజిచుచున్నా(డు 99, తన సంగతియె తనకు 

జాపకముండదు. తాను జెప్పిన సంగతియే తనకు జాపకముండదు. అనంత 

ములగు కల్పనములు దొరలుచుండును, ధ్యానము నందెంతదనుక నుంచు 

కొనుటకు సాధ్యపడును? శిలి, ఈ చంచల చక్రమిట్టిది. ఇది కొంతసరిగను 

గొంత వక్రముగను నున్నది. పురుషండు అత్యల్పుండై నను (ప్రత్యక 

చేవేందు(డై నను అందణకును స్మరణ, విస్మరణములు వెన్నంటియే 

యుండును క్షి. స్మరణము (నె తన్యము) 'దేవగుణమనియు. విస్మరణమ్లు_ 
PP reer? 

(మూథత్నే చానవగుణమనియు. జైప్తుదుర్లు మానవుడు స్మరణ, విస్తర 
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ఇములు రెంటియందును వర్తించుచున్నాండు కిక్. ఇ్రందువలననే, చై వ, 

దానవము లనురెంథునిధభములగు సంపదలు గలవని తెలియును. ఈ విష 

యమున (బతీతిని వివేకసహీతముగ మనస్సులోనికిం 'జేవలెను శీర. అద్దము 
నందు 'న్మేతముల సాయమున నెట్టు నేత్రములను గాంచుచుంటిమో యట్లు 
వివేకమువలన వివేకము నెజుంగనలయును, మజీయు నాత్మవలన నాత్మను 
గుటుతెటుంగవలెను 8. స్థూలబేవాముతో స్థూలచేవాము నెట్లు గోకు 
కొనుచుంటిమోా యట్లు సూత్ముమువలన సూత్ముమును గు ర్హెజుంగవలెను, 
మజీయు సంశేతమువలన సం -తమును మనస్సులోనికి. 'దేవలెను 88. 
ఏచారమువలన విచారము సెజబుంగవలెను, అంతరాత్మ వలన నంతరాత్మ 

'నెణుంగవలెను, రెండవవాని యంతఃకఠరణమునందు (పవేశించి వాని యంత; 

రరణముగూడనెబుంగవలెను కీ9, స్మరణమునందు విసరణము నొందు 

టయే భేదముయొక్క- లకుణము,. ఎవరై నగానిమ్ము. వకొదేశీయుండగు 
(సంకుచితుండగృువాండు పరిపూర్ణుడు కాజాలండు 40. ముందునేర్చు 

కొనును. 'వెనుక మణచిపోనును. ముందటజువెలుతుర్సు వెనుకచీశటి, 

అంతయు మొదట జ్ఞాపకమునకు వచ్చును. తరువాత మజుచిపోవును 41, 

తురీయమును స్మరణమని యెజుంగవలయును, సుమ క్తిని విస్మరణమని 
యెజుంగవలయును. ఈ రెండును సరిసమానముగ శరీరమునందు వర్తించు 
చుండును ఉలి, 

జు A ప 

ఎనిమిదవ సమాసము - సూక్క వ నిరూపణము. 
కొన్నికొన్ని కీటకములు "లేణువులకంకొను గూడ సూవమ్మముగా 

నుండును. వానయాయువుగూడ మిగుల స్వల్పముగా నుండును. అశ్షే 

యు క్రీ బుద్ధిసై తము వానియందు: దక్కు-వగానుండును 1, ఇళ్లు నానా 
విధ పాణులు గలవు, అవిమాచిన గోచరింపవు. కాని వానియందుగూాడ 
అంతఃకరణ పంచక స్థీలిగలదు 2. వానికి. దగినట్లు వానికిగల దానము చాలి 

యున్నది, వాని విషయములకు వలయు నింగదియములుగూడ వానికమరి 

యున్నవి, వాని సూమ్మశరీరము నెవండు విచారించి మాచుచున్నాడు? తి, 
సూమయ్మోతి. సూమ్మములగు నీ కీటకములలోం జీమయే మిక్కి-లి గొప్ప 
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"యేనుగు, . చీము మూ(తమే సమ్ముదమని జనులందురు 4. సారాంశేమేమన 

చీమలవఆ జిన్నవియు, బెద్దవియు నగుశరీరము లనంతములుగలవు. వాని 

యన్నింటిలోనను జీవేశ్వరుండం నసించుచున్నాండు 5. ఈ విధముగ 

పృథఖ్వివై గీటకము లనంతములుగ నిండియున్న వి, అత్యంతోద్యోగి యగు 
పురువుంజే పీనినన్ని (టిని విచారించి |గహించుచున్నా(డు 6. అనేక నత్ముత 
క మండలములలోంగల జీవులుగా తము ఉద్యోగియగు పురుషునకుం బర్భత 

సమానముగ (దూరదర్శినియంత్రసహాయమున్సు గోచరించును. వారలా 
జీవుల గ “ప్పగొప్పయవస్థల జాడలనుగూడోం గనిపెట్టుదురు 7. పయులయంత 

చిన్న జీవము లెవ్వియులేన, మజియుం బములతో సమానమగు "పెద్దజీవము 
లెపయులేను. సర్పములయొక్క-యుం, 'జేపలయొుక్కయు స్థిరిసాడ నిట్టిది 

గనే తెలిసికొనుడు 8. చీమమొదలుకొని యేనుళుదనుకం బెద్ద "పెద్ద 
శరీరము లెన్ని యోగలను. ఆయా జంతువులగూర్చి యోచించినచో వాని 
లోపలి త _త్స్వసారము విశదమగును 9. జంతువు లనేకవర్ణములుగ అనేక 

జాతులుగనున్నవి. జంతుసముదాయ మనేకరూపములుగ నున్నవి, అందు 

గొన్ని మంచివ రము కొన్ని చెడ్డవర్ణ ములు గలవి. ఎంతే దనుకనని చెప్ప 

గలను 10. కాన్న జంతువులను జగదీశ్వోరుండు సుకుమారులుగ నొనరించెను. 
కొన్నింటిని గకళోరములుగ నొనరించెను, కొన్నింటి శరీరమును బంగార 

మువలె 'జేదీప్యమానముగ నొనరించెను 11, .ఈ విధముగా జీవ్రలయందు 
' శరీరభీదము, అఆహారభేదము, వాచాభేదము, గుణభేదము గలదు. కాని 

యన్నింటి యెంతణరణములు అభేదములుగన్కు ఏకరూపములుగను 

నున్నవి. ఆత్మయన్నింటికి నొక్కటియే 12, ఆ జీవులలోం గొన్ని కష్ట 
చదాయకములు. కొన్ని ఘాతుకములు. ఈ విధముగా యోచించి చూచి 

నవో నీ సృష్టియందు ఎన్నియో యమూల్యములగు కాతుకములు గోచ 

రించును 1కి. ఈ రీతిగ సమ_స్తమును ఏ (ప్రాణి విచారించి చూడయగలండు? 
తమతమ స్వార్ధపూరణమునకు జూలినంతవరకుం గించిన్నాతముగ నంద 

ఆును 'దెలిసికొనుచుందురు 14, భూమండలము నవఖండములుగ నున్నది, 

దీనికి నాలుగుదిశలు స_ప్తసాగరము లావరించియున్న వి. (బహ్మాండమునకు 
వెిలుపలంగూడ జలమావరించి యున్నది. కాని దీనినంతను జూవెడినాం 

డెవ్వడు? 15. ఆ నీటియందనంతములగు జీవములు నివసించుచున్నవి. 
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ఈ యసంఖ్య్యాక ములగు జీవులస్థితి నెవ్వండెణుంగును? 16. 'జలమున్న 

తావున జీవులుండును, ఇది యుత్సే_త్తిసుభావము. విచార మొనరించినచో 
నిందలియభి పాయము వి స్తృతముగ నిశదముగును 1/7. భూగర్భమునందు 
నానావిధజలము గలదు. ఆజలమున శరీరములుగలన్ర. అందు బవువిధము 

లగు '"పెద్దజీవములు, చిన్నజీనములు నున్నవి, వాని నెవ్వండెజుంగును! 18, 

కొన్నికొన్ని|పాణు లాకాశమున వసించుచుండును, అవి భూమిని 

నెప్పుడును కనులనై నజూడవు, 'తెక్క-లువచ్చిన మాందకూండ నవి సె సె 

ననే యెగిరిపోవుచుండును 19. నానావిధములగు కశ్రోచరములు, భూచర 
ములు వనచరములు జలచరములు మున్నగు నెనుబదినాలుగు లతల 

జీవయోను లీపపంచమునందులోలను. వాని నెవ్వండెజుంగును! 20. ఉష్ణము 

'లేజముదక్క- మిగిలిన సమస్త స్థలములును జీవులకు వాసస్థలములు. 
కల్పనమువలనం (ఛాణులు జనించుచున్నవి. ఏనినన్నింటిని ఎవ్వంజెజుం 
గును? 21, కొన్ని నానా (ప్రకారములుగ సామర్ధ్యములచే నిర్మింపయడు 
చున్నవి, కొన్ని ఇబ్బామా(త్రమున నుత్సన్న మగుచున్నవి. కొన్ని మాట 

వెడలగనే శాపబేహుమునొంది నశించుచున్నవి 22, కొన్ని గాంధర్వ 
చేవాములు, కొన్ని గారుడదేహములు, కొన్ని చేవతాచేహాములు నగు 

చున్నవి 28. కొన్ని చవాములు [కోధమువలనను గొన్ని 'బేహాములు 

తపమునలనను జనించుచున్నవి. కొన్ని జాపవమోతమువలనం 

బూర్వదేహమును బడయుచున్నవి 24, భగవంతుని కృత్యములిట్టు 
డును, ఎంతదనుకనని చెప్పగలను ? విచితమగు మాయాకారణమున 

నీ జీవజాలమేర్చడుటయు నశించుటయు జరుగుచున్నది 25. ఈ మాయ 
(పకృతి ఎప్పుడును నెవ్వరుచూడనివియు, విననివియు నగు, నడ్డగ్డ్డము 

అను గావించును. అదియొనరించు సవమ_స్పచ్మితకళలను డెలిసికొనవలెనస 26, 

జను లేకొంచెమో విద్బనేర్చికొందురు. ఉదరపూరణమున _ కుపక 

రించు చదువులను జదువుదురు. ఇంతమ్మాతముననే వ్యర్థముగా మేము 

జ్ఞానులమైతిమని గరువించి నష్టులగుదురు 27. ఎవనియంతరాత్మ సర్వ 
జనులయ ౦దును వ్యాపించియున్న దో వాడే సర్వాత్ముండగుణ్ఞుని. ఆతని 

మహిమను [గ్రహించుటకు బుద్ధి యెంతదనుకం బనిచేయయలదు? 28. 

స్తష్టపంచకము (బ్రహ్మాండము, దానిలో స ప్పకుంచక్షము 
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పిండే ము, ఆ పీండములోంాడ నెన్ని పాణులు వసించుచున్న వో 

యవ్వ3ఆలుంగుదురు ? 29. తనదేవాస్థికియె తనకు చెలియని మాన 
వునకు సమస్తము నెట్లు తెలియగలదు! కాని జనులు అల్పజ్ఞానము 

వలననే (సర్వజ్ఞులమని గర్వించిపోవుదురు 80. అణురేణున్రునకు సమాన 

ముగనుండు స్వల్బప్రాణుల పాలిటికి మనము విరాట్ట్బురుషులము, ఆ స్వల్ప 
జీవులతో బోల్సిజూచినయెడల మనయాయును మిగుల గొప్పదిగదా! 

81. 'సరిల్పజీనుల ప్రవ_ర్షనమనేకరీతులుగ, అనేకపద్ధతులుగ నుండును, 
పినియన్నింటిస్టితిగతులను సమగముగా నెటీంగిన వాణెవడు? తిది, 
వర మేతరరుని ర్ట ్రత్యోమున కనేకవందనములు. అంతఃకరణమునం దాతని 

గూర్చి యనుమానముగూండ గలుగదు. పాపియగు అహాంక ర ఎ్రరోఖి 

మానము మూానన్రలను వ్యర్థముగా నావరించుచున్నది లికి, అవాంభావ 

మును దొలగించి పరమేశ్వరుని యగాధకృత్యములను విచారింపవలయును, 
కాని యా మహా'క్కా-ర్భము నెదుటనుంచుకొని మూాచినవో మానవ 
జీవితము మిగుల కొద్దిది. అతండీపనికిం జూలండు కి4. జీవితము స్వుల్పము,. 

దేహము తణభంగురము. శరీరము పతనమగుట కాలస్యముపట్టదు. 

ఐనను జనులు నిప్కూ-రణముగ గర్భపడుచుందురు కిక్. ఈ 'చేవాము 

మలిన మగుతానున జన్మించినది, అంతియగాక మలినరసమువలననే "పెం 

పొందొనది. ఈ స్థితిలో జనులు దీనిని గొప్పదని యొట్టునుడువుచున్నారో 
గదా! 86. ఈ దేహము మలినము తుణభంగురమునై యున్నది. దీనిని 

వ్యభ లావరించి యున్నవి. చింత నిరంతరము వెన్న ంటియున్న ది. ఈ స్ధితి 
యందుంగూాడ జనులు అఆలోచనారహీతుళలై వ్యర్థముగా సీ జేహాము 

గొప్పదని నుడువుచున్నారు కి7. ఈ శరీరసంప త్తి రెండుడినముల బండా 
రము. జీవితమునందు ఆదినుండి యంత్యము దనుక నెన్నియా చిక్కు 

లంటఎకొని యున్నవి, ఈ స్థీతియందులసాడ జనులు డాంబికవేషములను 

ధరించి వ్యర్థ ముగ గొప్పతనము జూపుదురు 88, ఎన్ని మోసములు 

గావిం-బినను జివరకవియెల్ల బయటయిడును. బయటంబడినవీదప నలుముఖు 

ములను దుర్గంధము బయలువెడలును. (అపసయశస్సు వ్యాపించును) 

"కావున వివేకముతో సత్కార న్ట్ము లొనరించు పురుషుడే ధన్యుడు త్9ి, 

వ్యర్గయుగా డాంచికములను మోసములను నేలచేయవలెను ? అవాం 
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భావళు గల్ల లము నొపి నయము. సొనీకోముగో "ల బర Cus: సస) 

చుట యన్నింటు కును మగులముంచివని 40. 

య ల కణ 

తొమ్మి దవ సననూసము .. పిండి ఫోత్చ 

నాలుగు విధములగు సృ స్టులలోని (aor “చుటు సము న్స 

(పొణులును నీటినలననే నన "ంగుచున్న ఏ4 గని) (యుప Re 

జనించి గతించుచున్నన 1. పంచన శ (యు చ సీ కగిదాయు DONOR, 

వాము 6? శ్రనమిసరిం చి న సంచును. ఫా సమయమున గన 

మూలము పిభారించిసోటేని ఎయహావయు లి, సరుషుం భగీర ము 1 1 

జలగూపమగు వీర్యము నెన వరొసృగము ముగలియును స కువ. pop న్న 

రసము, 'జేనారసము, ర్యిముు శుక్రము ముస గుస "సనం 4 న. 

అనంతరనూూ రసద్వంయాఫుటు:. డం hyn స్స; Wa 0, సము 

"సరిగ్. దిన్టోముమున  నృ్యసొందును.. అట గేకులలెర్ధము వదలి నటట 
నగును, సీమ్మట  సమస్తానయనము. అదును. ఆలయము rr, 

గ ర్బుము సంవుర్ల సునసిదన నిరస జోయుపల్) సరగ, DC Tet: 

బడంగజే శిశు నేనును, gdh raed కరములు. ఆన్న Fn re 
బీ నిర్మింప డను 6, దేనామున్స్య నొందును. గ Be న్ ఏ Rh 

(ప్రారంభ మునుండీ యంత్యముదనుగ నంతయు జరుగదు! కును, గ్? యు 

చుండగనే ఒవాము “ఎరిగి "ఎరిగి నన్టముందును 7, ఈ నధముగ. శరీర 
ములు దిన మనమున అద్ద మన Hex EFA మోాచనశ సీ జాడ 

గలుగును శీ, ఫలములో సి! జమున సిన 1 DR అ నుచు 

వారినూటల నాలించుచు నున్న కీొలడి? నమ సము ఎయు తోనికనచ్చు. ఘీ 

జలమునలన బీజము బంగురించును, (11ళ) ములను [వో సు 

నష్టమగును. మన్ను జలము గలసినచో. ము ల రదశసువచ్చ్చుని. | 
కంటిలో సీజములు౧డుటవలన సవా: ముం దనన ఏ శ్తానము న 

యంగురము 'ఎనేలికనద్చును. అయంగ్ రము. ఎర నకీద్ రును కిరి 

ముగా నుండును 11, “మకు నేలలోనికిం ఎరుగినును.. చినరటు రాళ్ల 
మునకును వ్యా క్లిళొందును. మూలము చినర్క 'జమునలన జేర్చడిను! 12, 
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యఘూంము పాకొళమునకున్కు జివరలు అంతరాళమునకుం (బస 

రించిన కొలంది వృశుమునకు ఆకులు పూవులు, పండ్లు వి _స్తరించును 18. 

సలవ::ల జనక స్థానము పుష్పములు. పుష్పముల జనకస్థానము ష్మ్యతములు, 

షృత్రేములకు జనకసానము వృతుములు 14, వృకుములజేనకస్థి కసానము సన్నని 

మూంములు ళ్లు. మూలమునకు జనకస్థానము బలము, జల 
'భుండీపోయినపిదప పృథ్వియే శేషించును 16. ఇదియే యనుభవము. 
కాను; బృథ్సయే అన్నింటికీని జనని, పృథ్వికి జనకస్థానము (“ఆపో 

నొరా నుణ సరాపము? 16. దానికి (ఆపోనారాయణ స్వరూపమునకు 

దడి అన్ని జేనుడు. అగ్నికి తండి వాయువు, వాయువునకు జనక 
స్థనము సభా నికిముగా అంతరాత్మ 17. ఈ విధముగ నన్నింటికి జనక 

స్థాన నుంతరాత్మ. ఆ యంతరాత్మ నెజబుంగనివాండు దురాతు (డు 

ల్నగా వాడు అత్మకు దూరముగా నుండును 18, ఇట్టి పురుషుడు 

ద్నిటినున్ననుగాడ అత్మను మణచియుంనును. ఆతం డనుభవమును 

గడింవండు. ఆతం డంతరాత్మకారణముననే వచ్చును. అంతరాత్మ కారణ 

ముననీ నెడలిపోవును 19. అన్నింటికిని జనకుండగు పరమాత్మునియెడ 

ననన్య భావము గలిగియుండినచో నీ (ప్రకృతియొక్క- స్వభావము మార్చు 
నొందును 20. (స్వభావము మూర్చునొందినపిదపు తన వ్యాసంగమును 

చానొనర్పును. థ్యానభ రగమష్టూుడును గలుగదు. మాటలాడుటయందు! 

గాన్సి నశుచుటయందుగాని వ్యంగ్యము 'రానీయండు 20. జనకునిచే 

నిర్మింప (బడీనదానినల్లం దిలకింపవలెను. కాని యాతడు (జనకుడు 

స'మీవిం నిర్మించునో వాని నెంతనిచూడంగలము 22. ఏ పురువునియందు 

ఆ పరమపిత (అంతరాత్మ (ప్రకాశించునో యతంజే భాగ్యశాలి, ఆ పరమ 

పీత రమేవని యందల్పముగాః (బకాళించునో యతండే అల్పభాగ్య శాలి 28, 

ఆ నొరాయణనుూూ_ర్థిని హృదయమునందిడీ అఖండముగ . భ్యానము 

గానింపవ లెను, ఇట్టానరించిననో లమ్మీ వానిశడనుండి యెక్కడికిం బోవ 

గలదు? 24. నారాయణుడు. విశ్వమునందంతటను వ్వా ప్రమై యున్నా. 

దం, ఆతనిని బూజంపవలెను, అనగా అందటీసి, సంతుస్థ్రి పసబుపవ లెను, 

అందటిని సంతుస్టిపజచుటయన నారాయణవమ ర్తిని సంతుస్టిషుచుటయే 

యిని ఛావింపుండు శు 25. మనము ఉపాసనయొక... యోగ్యత విచారించితి 
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మేని ఉపాసనయన విశ్వపాలిని యని తెలియవచ్చును. చానిలీల లగవు 
ములు - ఎవ్వండు దానిని బరీఖీంపగలడు * 26, పరమాత్మునిలీలలు 
సరమాత్నుండుదక్క- నితరుం డశ్వెటుంగగలడు? మనమెంతదనుకం జూచు 

చుంటిమో యది యంతయు మనకు బరమాత్నుండుగనే గోచరించును, 
ఉపాసన అన్ని తావ్రలయందున్న ది. అత్మ్నారాముం డెచ్ల గట 

వేడు ? రాముడు (ప్రతిస్థలమునందును నిండియున్నా (డు, ఉపాసన, 
అత్మ్నారాముండు, రాముడు అను నీ మూండును నాక్క-టియే, వద్ 
సర్వవ్యాపక మైయున్న ది 29. నా యుపాసన యిట్టిది, దది యనుమా 

నములోనికి రాజూలదు. ఇది నిరంజనమునకుణంూడ నావలితటునకుం 
గొనిపోవును 29, అంత రాత్మసంయోగముచేం గర్మలు జరుగును, “అంత 

'గాత్మసంయోగముచే ఉపాసకు లేర స డుదురు. అంతరాత సంయోగము 

వలననే యొందజో జనులు జానులగుదున్నారు 80, నానాశాస్త్రములు, 
నానామతములు అనునవి పరమేశ్వరునిచేం జెప్పబడినవె. నియమములు, 
అనియమములు, న్య _స్తములు, అవ్య _స్తములు గ్ర ర్మానునారముగానగునుకి1, 
పర మేశ్వరున కన్నియుం చేయవలెను. వానినుండీ యొంతదీసికొనం 

గలరో అంతియ తీసికొనవలెను. అధికారము ననుసరించి నడువవలెను శిల. 
ఉపాసనయందు ఆవాహన, విసర్హన విధానములు మాత్రమె గలవు, 
(మూయయొక్క_ ఉద్భువసంహారముల విచారముమ్శాతమె కలదు.) ఇంతే 
దనుక బూర్వపతమే మైనది. ఉ_త్తరపక్షము (సీద్ధాంతము)  దీనికిముం 
దున్నది కికి. వేదాంతము, సిద్ధాంతము రాద్భాంతము(శొ స్త్ర ప్రతీతి గురు 
ప్రతీతి అత్మప్రతీత్సి ఈ మూడింటిలో ఆత ప్రతీతియొక్క- | ప్రమాణము 
ముఖ్యమైనది. పంచీకరణమును విడిచి హితకారకములగు మహావాక్య 
ములనువాని యర్గమును 'యోజింపవలెను కలీ4. 

పదియవ సమాసము __ సిద్ధాంతనిరూపణము. 
ఆకాశము నందంతయు జనించున్నది. నళశించుచున్నది. కాని 

_ * పరమాత్ముని నేవయే విశ్వ నేవు ఈ రెండు నొక్కటీయే. పరమాత్ముని నేవను 
ఉపొసన మందురు. కాశ్రనెనే ఉపానన విళ్వపాలిని యొనది, 
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యరాజోనెంచునవియు, నశించుననియు నాకాశమునలె ని లచియుండుటలేదు. 
ఇక్షు సకలము (పర్షబవ్మాము) నందు చంచలము మాయి నానావిధ 
ముల గలిగి నించుచున్నది. కాని యామాయ పర్బబహ్మమువలె 
నిశ్వాలాయుగాదు 1. గాథాంధకారము వ్యాపించి నపుడాకాశము నల్లగ 
గాన్సింాచయాను, సూర్యకిరణములు వ్యాపించి నపుడది వింగళవర్డ ముగ 

గాన్పుింయును 2. మిక్కిలి చలిగా నున్న పు జాకాశము చల్లగానున్న ట్లున్కు 
వేడిగాతా వీచునపు డాకాశ మెండిపోవునట్లును తోచును కి. ఇట్లు 
క నిమించనవకమూర్ప్చంతయు. నిలుకడగా నుండదు. అకాశమువలె ఆమార్స్పు 
నిలుకడిక౫ * నుండుట యొప్పుడును సంభవముకాదు 4, ఉత్తమమిగు 
జ్ఞాతృతోరివిషయమును జక్క-(గం 'జెలిసికొని చూడవలెను, ఆకాశమునిరా 
భాను. భాసము మిథ్య 5, ఉదకము వ్యాపి నొందుచున్న ది. వాయువు 
వామి చాందుచున్న ది, ఆత్మగూడ నత్యంతముగా వ్యాప్తి నొందుచు 
న్న_దె. ఇంతయేల! సక లతత్త (ములును వ్యాపి నొందుచున్నవి 6, చంచల 
నిళ్చులవోాా- లన్నియు అంతఃకరణమునకు డెలియును. విచారము వేయుట 
వలననే సమస్తము (ప్రాణిమాశత్రులకు విశదమగును 7. _విచారమును 
'జేయయ-కీయయ (మననము చేయుటవలన సాధకు లంత్యమున నివృత్సిపద 
ముునం దు లీనులగుదురు. మజల వియోగము గలుగదు 8 నివృత్తిపద 
మునండా జ్ఞానము విజ్ఞానమగును. మనస్సు ఉన్మనమిగును. ఈవిధముగా 
విేకణుంతో6 దత్త్వనిరసన మొనరించిన పిమ్మట సాధకు లనన్యులగు 
రులు. జనకుని (అంతరాత్మను శోధించి మూాచినచోం జంచలము 
నిశ్చ్పాలవుగును. ఆస్థికియందు దేన్చడ్కు భోక్తియనునది (3 gతోపాసన 
యనునద్సా వెడలిపోనును. అనన్యతే కొలుగును 10. అచ్చట తావు, 
నిశ్చృలణ్లు నము (కికాన్సా మున్నగు పదార్థము లెవ్వియు లేవు. పదార్థ 
మానునడా లేనేలేదు. అందజు నెబుంగుటనకై ఎద్దియో యొకదానిని 
పెచ్చూశంతు 11. అజ్ఞునో _క్ నిరసనమైనంతనే జాన _క్రీగూడ లయమగును. 
వృ _క్రిభరాన్యమైనపిదప నెట్టిస్టితిగలుగునో అప్పుడు చూడుడు 12. చంచ 
లము (మాయ)యొక్క-. కోలావహాలము లేని స్థితికి ముఖ్య నిర్వికల్పసమాధి 
యెనిజ'తే. మాయయొక్క.. (భమ నాశనమైనపిమ్మట శాంత పురుముడు 
నిర్వి౩౪ -రమగు శాంతము (పరబ్రహ్మము) నందు లీనమగును 18, వా స 
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మునకు జంచలము వికారయుతము. కోని రధయా గంచలయు ౪ "చ్చట 

నుండ(జాలదు. నిశ్చలములీ జంచలము గటిసియు:: చం లము (4. మజ 

వాక్యములను విచారించుటకు సన్నా స్ట్స్యే నటికొగు న పురుషునిగా 

'దై వమునకుం గగ లదో  యాతయుగనాడ మసక “i gr Mig 

రించును 15, సమ్య|క్ర్సికార ముగ దప్పిన ముగా: ఏంచు ఎ గీసి సున్నా న్ట్సే 

యందురు. విచారవంతులగు పురుషులందటును సన్నాసులే, మన సీత 
కృత్యములన్నియు నిశ్చయముగ మనవద్దనే యున్న 16. జగిలీశ్వరుండు 
(ప్రసన్ను౯డో న పిదప సందేవామిటో నగ్కోండనుండంలను? ౧4 స “రాయను 

విచారశాలియగు పురుషులనే మజుంగును 7. (వరమా్గిమున్సు 'జిలిసి 
కొనిన విచారవంతులు నిస్పంగు లగునురు, “దీహోా. సూను. యుండు 
వారలు చేజోభిమూనమునే రఠుగానంతేరు 10, కలక (పగ్వబప్మాము) 
భ్యానమునందుం గూర్చ్భుండియున్నవో: బూర్యసకుయు (సంబీహాము)ఎగిరి 
పోవును. అంతియగాక 'హేతురూసమున్సు. అంతిస్సామీయునునను అత్మ 
గాడ బరమూాత్శయందు లయమగును 19, అగారము ఎలతళ్లను 

అనునవి ఉభ(యాంతరాళముల 'పేర్లు దృశ్యమును (స్ఫథ్యుమను. జను) 
మధ్యనుండి లాగివై చిన పీదప “గండును గలసి పమిట కుగును 20, 

అశకాశపాతొాళములు. "రండునుగలసి దిటియే... కాని నునస్సు (వసా 

(ప్రక్కకు భ్యానమునోంచి మంచును, పొటిని నీరసనముగాసంచిన వీదన 

దమెట్టుండగలను? 21, అది (పరబ్రహ్మము) క] బ్రమున  కొనలనున్నటి, 

కోల్పనమునకుంగూడ నావలనున్నది. మజటీయు మనో 'బుద్గుల సిషోచరముగా 

నున్నది, నునస్సునందు దీనిని పదారపుార్వగముగా. 'బోథగాసించుకొన 
వలెను 22, విచారము చీయలకీయ సిదతే మగునుగాని ఏిటతీనుగునదంగయు 
వ్యర్థ ముగం బోవును, ( లొసెను అను సీ 'భీదర్థునముండంగాం "దిలియుట 

వ్యర్థము.) ఫది యస్నియా ఫి దమ్ముల గూడిన ఏ షయమను., 
దీని నెట్లు వివరించి 'వప్పళళ్యమగుని? 20, మహాపళళ్యుముల కర్గను 
వాచ్యాంక సచారముు ముగనీనపిదప వెడలు లమ్యాంశమునగాడ అలి 

మునందు (సర (బహ్మామునః దు లీనమగును, దానిక దరువాత? సద్చుట 

యనునది ఆగిపోనును 24. శాశ్వశమును గోధించుచుం బోవ్రచుండువాండు 
సత్యమగు i ల యగును, ఆతడు విశారమును సిడీచి నిర్వికార (బహృము 
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నందు గాంలిసిపోవును 25. సుష ప్హృవన్గ్థయందు( బక్కు- దుస్స్వప్న 

తములు గలుగును. మేలొూనిన పీమ్మట నవియన్నియు మిథ్యలగును. 

తజులనకు జ్ఞ ప్తికవచ్చినను మిథ్యయే 26. (ఒకసారి జానముగలిగినపిమ్మట 

యులుల ఆకేవహామహారత్త( ముండదు.) (పారబ్దయోాగానుసారము?గ మణల 

"జీవాముండినను లేకున్నను అంతఃకరణ విచారము అవశ్యముగ అచల 

శమును క్ఞైరమునునై యుండును ౨/. వీజమును గాల్చినవో నది యింక 

మొలువంజాలదు. అ్లే జానియొక్క- వాసనారూపమగు వీజముగూడ 

జ్ఞైనాగ్నివలన దగమగును 28. వివారమునలన బుద్ధి నిశ్చల మగును, 

ఇజుంద్దివలనానే కార్యసెద్ధియగును. "పెద్దల బుదిని విచారించి చూచినచో నది 

నిశ్చలతర్ణయు దనుశ (బ్రవేశించెనని విదితమగును 29. నిశ్చలమును ధ్యానిం 

ను నాండుం  నిశ్చలుం డగును, చంచలమును ధా్యానించువాండు చంచలుం 

తగససను.  పంచభూతములను ధ్యానించునాండు భూతమగును 80, అంత 

యును జొందిన ((బ్రహ్మాప్రా ప్వియెన్స వానిని మాయ యేమియు 'జేయం 

జా లదు. అంతర్ని పుల పాలికి మాయ యొకవిధవుగు నిదజాలము త్ే, 

మూయ మిథ్యయను నంశ మెప్పుడు . విదితమగునో మటణీయు నెప్పుడు 

ఆని వింఇ్యాత్టభావన విచారము వలన దృథమగునో అప్పుడు అకస్మిక 

ఒకంగా. ఇ్యోయమంతయు దూరమగును కి2. మనము ఉపాసనపట్లం 

నప్పతేజ్ఞత గలిగియుండవలెను. భక్తనిగూర్చి ప్రచారము గావించుచుండ 

వెను. అంతఃశరణమునందు వివేకము గలిగి సమస్తమును దెలిసికొన 

వను కివి. 

పదు, నవ దశకము సమాప్తము. 

ఫవా ' 



స. 
వ 

చదు'*టవవ- కము. 

మొదటి సమాసము __ వాల్మీకిస్తుతి. 

wr బువులలోం బుంణ్వక్లో కుండని "పేరొందిన వాల్మీకిమహర్షి కి నమస్క-- 

రించెదను. ఈ ముల్లోకములను 'బావనమొనరించిన యా మహానుభావునికి - 

స*స్ట్రంగపడెదను 1, జరుగనున్న (శ్రీరామజీఏతమును (ఒకటి రెండుమాట 
లలోలాకు శతకోటిక్టోకపరిమితిగల (గంథముగ రచించిన యిట్టిమహోను 
ఇభాన్రం డీ ప్రపంచమున చేట్ొక్క-దులేడు. ఈ సృష్టినంతేయుం గాలించి 

చూచినను వాల్మీకి మహార్టి వలె భవిష్యత్తును |గ్రంథమున సమకూర్చిన 
వాండింొకంయు గనువీపడు 2. భో విష్యత్తును జెప్పినదానిలో నొక్కా 

మాటయేని యొకవేళ నెప్పుడేని సత్యముగా జరిగినచోం బృ ఫమండలము 

లోని జనులందణును నాశ ఏర్యపడుదురు 9, రఘునాథునియవతారము 

శనలుగరమున్నె వాల్మీకిమహర్షి శాస్తాధారములను 7 కొనకయే రావ 

కథను మహ్మగంథముగ నొనరించెను 4. ఆతని వాగ్విలాసముల నాలించి 

మహేశ్వరుడు పైత మానందించెను. అనంతర మా జడదారి శతకోటి 

ఫ్లో యు _కృమగు రామాయణము నీ ముల్లోకములలో. బంచిపెళ్లైను రి 

శంకరుడు స వాల్మీకిమహర్షి కవిత్వమున 'కక_జపడెను. సామాన్యులగు 

నితరమానవు లాతనికవిత్వమునుగూర్చి యనుమానింప నేర్తురా? రామా 
యణము పీించుకతేన (|b రామోపాసకులకు. బరమసమాధానము 

గలిగెను 6. ఎందజెందజో బువులు గతించిరి. పలువురు (గంథములను 
రచించిరి. కాని వాల్మీకికి సమానుండగు కపీశ్యరుం డింతదనుకం గలుగలేదు, 
వ్రకం గలుగయడు 7, వాల్మీకి త'లుత దుష్క-ర్మము లాచరించుచుండి 

యనంతరము (రామనామమును స్నరించి పావనుండయ్యెను. అతండు 
దృఢముగన్యు నియమపూర్వకముగను (రామనామమును జవీంచుటచే 
'మేరలేని పుణ్యమును గడించెను రి. తల్నకిందుగ రామనామము జపించి 
నందున నాతని పాపపర్వతములు మూర మయ్యెను, వుణియు బుణ్య 

ధ్వజము (బహ్ముండముపై రాజిల్లైను 9. వాల్మీకిమహర్షి తపముగావించిన 



యు ల్మీకి నతీ క్: 

యమరణ్యముగూడం బుణ్యాతిశయముచేం 'బావనమయ్యెను. ఆతని తపో 

ఆులముచే ఎండిపోయిన కొయ్యగూడం జిగిర్చెను 10. తొలుదొలుత 

ఆ -ల్మీకి విఖ్యాతజీవఘాతుకుండగు *వాల్లా” యనువేరుగల కిరాతుండుగ 
యుండెను. ఆతని కిపుడు మహాప ండితులు, బుపీశ్యరులు నగువారలెల్లరు 

మస్క-రించుచున్నారు 11. న్నిగహాశ క్షియ్కు అనుతాపముగల మానవుని 

వ బాప మెట్టు నివసింపంగలదు? చదేహాంతముదనుకం దపముగావించు 

ఉఊఉఎచచే వాల్మీకిమహర్షి వ బుణ్యరూపనుగు ద్వితీయజన్మ (పొ ప్రి పించెను 12, 

ఆనుతాపతేప్తుడై సుస్థిరాసనాసీను(ై_ యున్నందున ఆతని చేహామునిండం 

ఇుట్టలు పెరిగాను. కాననే యాతనికి వాల్మీకియను వేరుగలిగను 18, 
సంస్కృతమునందుం బుట్టను వల్మీకమని యందురు, తనపై బుట్టలు 

“ురిగినందుననే వాల్మీకియను 'పేలేర్ప్చడెను. ఆతని తీ వ్రతపస్థ్రిక ఎలి విన్నంతన 

వెనవహాత్నులగు బుషులహృదయములు కంపించెను 14. బుమీగణము 

నందు వాల్మీకి ఉత్తముడు. అంతియగాదు. అతండు కవులయందుగూడ 

యుత్తముదె. అతండు చెప్పునది స్పష్టమును, నిశ్చయాత్మికమును 

నై యున్నది 15, వాల్మీకి మహర్షి నిష్టావంతంలక మండనుండు. రఘు 
ల "ధునిభ క్రీకి భూషణము. అతని ధారణాశ _క్స్ యసాధారణమైనది. 

సాధకుల నా మహాత్ముండు దృథాత్ముల నొనర్చును 16. (| రఘువీర 

సమధ్ధని (యాస్థాన) కవీశ్వరుండగు వాల్మీశ!మహార్షి కి ధన్యవాదములు. 
ఆతనికి సాష్టాంగభావముతోో నమస్కారములు 17. ఒకవేళ వాల్మీకి 
ఆుహార్టి రచించి (ప్రటింపక పోయినచో మనకు రామకథ యుట్లు తెలి 

యును? భ_క్రబృందమునకు రామకథ (ప్రసాదించిన సమర్థుండగు సీ మహో 
తుని యెంతదనుకం గొనియాడగలము? 18, వాల్ఫీక రఘునాథునికీ ర్తిని 
1పకటించెను. అందుచే నాతనిమహ_త్ష్వము సై తము వృద్ధినొంటెను 
ఉఅఅంతియగాక రామకథా(శ్రవణమా(తమున భక్త మండలి నయమ్యునున, 

అం -ల్మీకిమహార్షి తనకాలమును సార్థకముగావించెను.  రఘునాథునికీ ర్తి 
యందు మగ్నమయ్యెను. ఆతనివలన నలి జనులెంద 

"ఆందో యుద్ధరింపంబడిరి 20. రఘునాథస్యామి భక్తు లెందరెందజో 

౭ునించిరి, నశించిరి. వారల మహిమ యపారము, నేను వారలందజకు. 

“ంకరుండనని రామదాసు నుడువుచున్నాండు 21. 



ద్ద ఊొనబోథ ద 16.2 

రెండవ సమాసము -- నూర్యస్తుతి, 
ఈ నూర్య వంశమునకు నమస్క-రింతును, అన్ని నంశములలో సీ 

సూర్యవంశము. ప్రశస్తమైనది. సూర్యమండల్మ ప్రకాశము సమ స్థ భూ 
మండలమునందును న్యావించినది 1, చంద్రునిదేవామునందు ల ధనము 
గలదు. అతం డొెకపక్షమున త్నీణించును, సూర్యకిరణనులు గేనసయి 
సోంకినంతన కళాహీనుం డగును 2, ఇందుచేం జందుండు సూర్యునకు 

సమానము గానేరండం. నూర్య(ప్రకాశముననే (పాణిమ్యూనుటకు. వలు 
తురు లభించుచున్నది కి, ఈ సృస్టియందలి ఉ ల్ు మభ్యహాధిముగు 
సుగమదుర్లములు, ధర్మునర్హుములు, నిత్యినియమహుటు మున్న గున ఏయు 
నూర్యునివలననే కలుగుచున్నవి 4, వేదశొ, వ్ర్రపురాణమగతేః EU 
ములు నానాసాధనములు, సంధ్యాస్నానపుఃజలు, WME 

మున్నగు నేకర్మభర్శములై నను సూర్యభగవానుడు. భీకిన్న వో నర 
వేరను 5. అసంఖ్యాకములగు _ నానాయోగములుు_ ని'నొమునిములు 
సూర్యోదయానంతరము యథావిధిగా జరుగును 6, టాసుచిి మునకు 
గాన్సి పరమార్థమునకుంగాని సంబంధించిన యీళార్య్యమ్టనను.. నము 
లేనిచో. సార్థకముగాదు 7. సూర్యుని యఖిస్టానస్థానము. '్యీత్రిములు. 
'నేతములులేని-వోం (పజ లందును (గుద్దవారె, 'కాన్రున సరు యమం 

లేకున్నచో నేకార్యమైనను జరుగదు 8. సూర్యుడు లేకున్న కార్యములు 
జరుగుటలేదా? ' (గుడ్డివాండ్రు $నిత్వము ఇెప్పుచుండిరిగ బాయని మూ 
(శోత లందులేమో? బ్తందులకులపాడ సూర్యుండే కారణము, ఏటనున | 
మనస్సు చల్లంబడినచే నిశ నెట్లు (ప్రకాశించును? 9, ఉ (వకాశము 
సూర్యునిది, శీత ప్రకాశము చందునిది, ఉప్గములేకున్న చో "జీహము 
మరణించును 10. కానన సూర్యుండులేకున్న-వో సులభముగ నేశార్య 
మైనను నడువదు, మిరలు విచత్షుణులగు (కోతలు. యోచించి 
చూడుడు 11. వారిహరులక్కు అనేశావతారములకును,  శీవళ క్రిక్ 
అనంతవ్య కులకు బూర్వమునంాడ సూర్యుశుండను, ఫప్సుడును 
నున్నాండు 12, ఎంతమంది యర లోకములోనికి వచ్చుచున్నారలో వార 
లందణును సూర్యున్నిక్రిందనే వర్పించుచున్నారు, అంత్యమునందు సూ 



జ్య స్తుతి ర్డరీ 

రవ్వైని యెదుటనే దేవాత్యాగమొనర్చుచున్నారు 18. చంద్రుడు సూర్యు 

సకం జాలావైనుక జనించెను. _ శీరసాగరమునుండి మథించితీయంబడిన 

ఇ “లుగు రత్న ములలోం జందుం డొకంయు. చందుడు లవీస్షికింజుట్టము 14. 

“ఆ ఫాస్కారుండు విశ్ళచకువని "పెద్దలు, పిన్నలు అందజు  సెబుంగుదురు, 

ఆ “వున దివాకరుడు ఉ _త్రములందటీక ౦కు మిగులను రృముండు 15. 

సూర్వ్యుండు లోకోపకారార్థమై యపారమగు నభొమార్షభమణము 
౯ “ఏంచుటకును నిత్యము వచ్చుచు. బోవుటకును సమర్హుండు (భగవం 

ఆఈంండ్భు కట్టడి చేసియున్నాండు 16. పగలే లేనియెడల విశ్వమంతయు 

నంధభకారబంధురమగును. సారాసార మెవరికిని స్ఫురింపదు. పగలే లేకున్న 

-చో దొంగలు, [గుడ్తగూబలు చేయుపచారము యథావిధిగ సాగును 17, 
మూర్వునకు సాటి యెవ్వరునుగారు. ఈ 'లేదోరాశి అవశ్యముగా నుప 
కెమానరహితు(డు 18, సూర్యుండు రఘునాథునకుం బూర్వుండగుటవలన 

తకఏనయందణకుంగూాడ మిగుల బూర్వుండు, ఈతనిమపివు యగాధము, 

కమానవవాక్కు_తో నీ సూర్యభగవానుని నెంతని కొనియాడగలము? 19. 
తఘునాఖథుని వంశమునందును (రామునకు ముందును వెనుకను జనించిన 

6 *జులందజును ఒకరినొకరు మించినవారుగం బేరొంది గతించిరి మంద 

తమతినగు నాకీ విచార మెట్లుతెలియును? ౩౨0. రఘునాథుని సముదాయ 
శమునందు నొ యంతఃశరణము చిక్కు-కొనియున్నది. కావున నాతని 

వాాహా_త్స్వము. వర్ణించుటకు నేను వాగ్తుర్చలుండను, అసమర్థుడనునై_ 

యున్నాను 21. సూర్యునకు నమస్క-రించుటవలన దోషములన్ని యు 

లవొలంగును. నిరంతరము సూర్యదర్శ నము గావించుటవలనం 'బేజోబల 

నైలు "పెంపొందును 22, 

మూడవ సమానము ... పృథ్వీస్తుతి. 

ఈ వసుమతికి వందనములు, అసనేకవందనములు. దీనిమహిొవము 

-ఇజంతదనుక గానమునోయ(గలను? (పాణిమ్మాతులు దీనియాభారముననే 

ఇవసించుచున్నారు 1. అంతరిత్షణమునందుండు జీనులుసై తము పృథ్వికార 

౯ా౭ముననే నిల్బియున్నవి. ఏలయన్క జడదేహములేనిచో జీవం జెట్టుండం 
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గలడు? (జడత్వము పృథ్వలతణము) 2. జనులు పృథ్విని కాల్చు 
చున్నారు దోకుచున్నారు పొడుచుచున్నారు దున్ను చున్నారు, చీల్చు 
చున్నారు, (త్రవ్వుచున్నారు. మజియు నీ పృథ్విపై మలమూతములు, 
వమనము విడచుచున్నారు శి. (కుళ్ళిన పాసిన, జీర్ణించిన పదార్థ ములకు 

బృథ్విపై ౧ దక్క- మజియెక్క-డ సహాయముగలదు ? 'చేహాంతకాలము 
నందు శరీరముగూడ భూమిమిోదనే పడును శీ, మంచిచెడ్డల కన్ని6టికిని 
బృథ్యిదక్క- సహాయస్థానము 'వేళొక్క-టి లేదు. నానావిధధాతువులు, 
(ద్రవ్యములుగూడ నీ పృ సృగర్భుమునందే యున్నవి 5. ఒక్నప్రాణి నింకొక 
(పాణి యీ పృథ్యిమించనుండియే సంహారించుచున్నది. భూమిని విడిచి 
నచోం బోవందగిన తావెచటనున్నది? 6, ఈ యంశము * గడములు, 
కోటలు, పురములు, పట్టణములు, నానాదేశాదిస్థానములు పర్యటనము 
గావించినవో విశదమగును. 'దేవతలుు దానవులు, మానవులు మున్నగు 
వారలందజును బృథ్విమిదనే వసించుచున్నారు 7, నానారత్నములు, 
వజములు స్పర్శవేది, నానావిధ ధాతువులు, (ద్రవ్యములు మున్నగునప 
సృథ్యిలేకున్న-వో గు_ప్పములు, (పచురములు కాంజూలను 8. మేరుమందర 
హిమాలయాదులగు అష్టకులాచలములున్కు మణీయు బతి మత్స్య 
సర్పాది జీవ్రలును భూతలమునందే వసించుచున్న ఏ 9, నాలుగు దిశలను 
ఆవరణ _ జలముతోనిండిన నాలుగుసముదము _ లావరించియున్న వి. 
వానిక వలి గట్టునగల . భూమిపై నత్యద్భుతములగు మహాపర్వతములు 
పగిలియున్నవి 10. ఆ శె లములయందుం జిన్నవ్కీ "పెద్దవియగు గువా 
లపారముగానున్నవి. అగుహూలు నివిడాంధకారబంధురములుగ నున్నవి 11. 
ఆవరణ జలపార 'మెవ్వడెజుంగును? అద్భుతములు, మహ త్తరములునగు 
జలచరము లందు నిండియున్నవి 12, ఆ జలమునకు వాయువాధారము,. 
నిబిడమున్కు గాఢమునై. చేరుకొన్న యా జలము న దిశనుండియు భేదింప 
వీలుగాదు 15, కఠినత్వరూపమగు నవాంకారము (ప్రభంజనునకు ఆధార. 
ముగ నున్నది. ఈ విధముగనున్న విచ్శితతరమగు భూగోళపుమేర నెవండు 
శ * ౫ డ్రములు; సింహగడము, రాయగడము మొదలగునవి. కోటలు: ఆకలుకోట; 
రాజకోట మున్నగునవి. పా లెను; పల్స్ పాడు మున్నగు(_గామనామముల కివి మవ 
శాస్త్రమున బర్యాయ'పదమాులు, 
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అ టగలడు? 14, నానాపదార్థవంతేములగు గనులు, భాతురత్న_ కలిత 
మహలగు స్థలములు, కల్పతరువు, చింతామణి, అమృతకుండము, నానా 
లిరపములు, నానాఖండములు సెక్కు. నగరములు మజియు నానా 

(కకారములగు జీవులు, (ప్రత్యేక జీవిత న్యతీతపద్ధతిళో నివసించు ఊపర 
'తె్నేతములు, అ సముదృప్రాంతముల గలవు 15, 16. మేరువునకుం 
ఊూలట్టు ప్రక్కల బర్వతములు పగిలియున్న వి, అచ్చట నద్భుతముగాం 

ఇకొంకటి వ్యాపించియున్న ది. నానావిధములు, నిబిడములునగు వృతేము 
"అచట నెన్నియో గలవు 17. అచటనే లోకాలోకపర్వతము గలదు. 

చట. సూర్యుని చక్రము తిరుగుచుండును. చందాదిి (దోణాది 

శైమొనాకములను పేరులుగల మహాగిరులు సైత మచటనే యున్నవి; 18. 
ఇ౨నేక చేశజములగు నానాపాపొణభేదములు, నానావిధములగు వృ త్తిభేద 
నాళాలు నానాగు ప్ప నిభానములు విభూతులు, నానాఖనులు మున్న గునని 
ఈ్వుల్ల నీ భూమండలమునంటదె గలవు 19. వసుంధర బవహురత్న మయి, 

ఉఇహామికి సమానమగు పదార్థ మెద్దియు లేదు. నాలుగు దిశలను మేరలేక 
౬__ గా భామండలము వ్యాపించియున్న ది 20. ఈ సమ స్ప ధరణీతలము 
నందంతేటను జరింపణల్న పాణి యెవడు? ఈ పృథ్వి కెద్దియుం దుల్యము 

“ఇదు 21. బహూునవిధములగు నిరుపమానలతలు, నానావిధములగు 

సస్యాదులు ఈ పృథ్విమోదనే యున్నవి ' ౨౨, స్వర్ణ మర్త్య పాతాళములను 

ను కఇపూండులోకములు సృష్టిక ర్త చే నత్యద్భుతముగ సృృజింపంబడెను, 

౨ “తాళలోకమునందు గొప్పగొప్ప నాగముల్సు సర్పములు వసించు 
చున్నవి వికి. ఈ విశాలమగు భూమండలమే నానాలతలకున్కు బీజము 
ఆుకును గనిమైయున్నది. కృర్తయగు భగవానుని కృత్యము మిగులం జ్మితమై 

నదె 24. మనోహర దుర్గములు, కోటలు, బహువిధ నగరములు పుర 
నాగాలు ప్తేనములు మున్నగు నన్నిస్థానములందును జగదీశ్వరుండు 
శవసింయుచున్నాడు 25, ఎందజ్లో బలవంతులు జనించి గతించిరి. వార లీ 
ఇవ్ప్చుథ్విపై. మిగుల (గోధకర్శము లొనరించిరి. కాని వారలు తమ శ క్రి 

ఎ -మర్థ్యములచే. నీ పృథ్వికి 'వేజుగ నుండలేకపోయిరి 26. ఈ పృథ్ధిర 
గ గుల విశాలమైనది. బహువిధ జాతులుగల జీవులీ భూమి పె వసియించు 
-ఛఇనున్నవి. భూమండభమునందలి యవతారములకు నా నా భేదములు 
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గలవు, 27. ఈ యంము |ప్రత్యతుముగా నిపుడు సైతము కనిపించు 
చున్నది, అనుమానింపవలసిన యావశ్యకములేదు. నానా(పకారములగు 

జీవితము లీష్పథ్టి యాధారముననే గడచుచున్నవి 28. ఈ భూమి 

నాయదియని ఎందజో యనుచుందురు. కాని యంత్యమునందు నాది 

యనువారె గతింతురు. పృథ్యొమా(త్ర మనంతకాలమునుండి యథావిధ 

ముగ నున్నది 29. పృథఖాిమహేమ యిట్టిది. దీని శెద్దియును సాటిగాదు. 
(బహ్మోది'దేవతలు 'మొదలు మనుష్యులు దనుక నీ భూమండలమే 

యాశ్రయస్థానముగా నున్నది, 

{0 కస Ss ~ 

నాలుగవ సమాసము -- జలస్తుతి 

ఇక నిపుడు సమస్తమునకు జన్నస్థానమును సమ స్త జీవులకు జీవ 

నమును “అపోనారాయణస్వహాప మనంబడునదియు నగు జలమును 

గూర్చి చెప్పెదను 1. పృథ్వి కావరణోదక మాధారము.  స_ప్పసము[ద 

ముల జలము, నానా మేఘోదకము ఈ పృథ్వియందుం |బ్రవహించుచుం 
డును 2. అనేక చేశములం చెన్నెన్నియో నదులు (ప్రవహీంచి సముద్ర 
ములో? గలియుచున్నవి. కొన్ని నదులు "పెద్దవి. కోన్ని నదులు చిన్నవి. 

కొన్ని పన్మ్తములు, వాని మహిమ యగాధము కి, నదులు పర్వతముల 

నుండి బయలుదేరి నానాదరీకుహారములలో. (బవహించుచు హర్ వార్, 
ఖడ్ ఖడ్ యని ధ్వని యొనర్చుచు నెంతయోదూరము బోవుచున్నవి 4, 

కూపములు భావులు నీటిబుగ్గలు గొప్పతటాకములుు మున్నగు 

ననేక జలస్థానము లన్ని చోటులందును గలవు, వానిలో నిర్మలమగు 

జలము నీండియున్న ది 5, తుంపురు లాకాశమునకు బలముగా 

నెగయుచున్న వి. ఎన్ని యోకాలువలు 'బారుచున్నవి. మజియుం దనంత 
రు పె కుబుకు నీటిబుగ్గలనుండి జలము (బవహించుచున్న ది 6. కొన్ని 

తాన్రులః గూపేములనుండియు నీరు 'వెల్లీవిరియుచున్న ది, పర్వతములను 

బగులగొట్టుకొని నీరు (ప్రవహించుచున్నది. ఇట్లు భూమండలమునందు 

జలమున కనేక భేదములు గలవు 7. అనేక పర్వతములనుండి యున్ని యో 

జలభారలు ' శిలలను జీల్చుకొని బయలుజేరుచున్న ని. వానితో 
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ఆజుభాలు, నదులు, కాలువలుగూడ  వెడలుచున్నవి ర. భూముండలము 

నంతలి జలము నెంతని వ న్రీంపగలను? నానావిధములగు తుంపురుల నెగం 

జల్లు నీటిగొట్టములలోనికి౮హూడ నీటిని బంధించికొని తెచ్చుచున్నారు 9, 

(జలాశయములు) మడుగులు గుంటలు, గాబులు, గంగాళములు 

మున్నగు వానియంబెగాక నానాగిరికందరములయందుగూండ జలము నిండీ 

యున్న ది. అనేక లోకములలో నానావిభములగు జలములుండును 10. ' 

జుకజూాసికంకు నొకటి యెక్కుడుగం బవ్మితములగు పుణ్యతీర్థము లీ పృథ్వ 

“పె నెన్నియోగలను. శాస్త్రకారు లాయాతీర్థముల యగాభ మహిమ 

అను (బశంసించి యున్నాను 11. నానాతీర్థ ములలోని పుణ్య్యదకములు, 

లం =సాస్టలములయందలి నీతలోదకములు, నానా" -[తముల యందలి ఉబ్లో 

డవకిములు (ప్రతిస్థలమునందును గలవు 182. పలుతెణింగులుగం గనుపించు 

తీం౫లలో జలమున్నది. పలుతెబుంగులుగ నున్న సలములందును కును 

వవిములందును జలమున్న ది. ఇంతయేల ! నానావిధములగు కందమూల 
ములలో సైతము జలమున్నది, ఈ జలములన్నియు గుణకారకములై 

యున్నవి 118. మొరోదకము, సింధూదకము, విపోదకము, అమృతోద 
కోయు మున్నగు నుదకములు నానాస్థలములలో నానాగుణ యు క్షములుగ 

నున్నవి 14. నానావిధములగు ఇత్తురసము, నానావిధములగు ఫలరసము, 

౧ “నావిథములగు గోరసము, మదము, పాదరసము, గుడరసము మున్నగు 

రొసములన్నియు నుదకమే 15, నానాముక్తాఫలము లందలి జలము? 

౧ “నారత్నములందు. మెజయు జలము, నానాశ (స్త్ర జలము మున్నగు 

౭కలములు నానాగుణ యు క్షములుగ నుండును 16. పర్యము, ర్క్షృము, 

శుము, మూత్రము, స్వేదము మున్నగునవిగూడ ఉదకభేదములే. ఈ 
యమయంశము యోచించిచూచినవో భాగుగ విశదమగును 17. ఈ చేవా 
శముదకముతో నిండియున్నది. భూమండలముగూడ  నుదకమయమే. 
శనం ద్రమండలము, _ సూర్యమండలము ఉదకముతో నిండియున్న ని 16, 
తలారసము[దము, శీరసముదము, సురసముదము, ఘృతసమ్ముదము,. దధి 

సము(ద్రము, ఇమురససముద్రము, శుద్ధోదక సముద్రములుగూడ జల 
ముయములె 19. ఇట్లు మొదటినుండి తుదిదనుక జలము వ్యాపించి 
యున్నది. మజీయు మధ్యమునందు సె తము జలముగలదు, కొన్ని తావ్రుల 
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గు ప్పముగనున్నది 20. నీకేబీజయులందు మిశ్రితమగునో యా బీజముల 
స్వాదునే (గ్రహించి |ప్రసిద్ధమగును, చూడుండు. చెజకులోనుండి రుచ్య 
మగురసము జలము గైకొనుచున్నది 21, ఈ దేహ ముదకముచే నిర్మిం 
సంబడెను. నిరంతర మి 'చేవామునకు ఉదకమేగావలయును, ఉదకమునకు 

సంబంధించిన ఉత్ప త్తివిసారముల నెంతదనుక వివరింపలలను 22, ఉదకము 

తారకము. ఉదకము మారకము, ఉదకము నానాసుఖదాయకము వివా 
రించిమాచినచో నది లోకాతీతమని (అలౌకకమన్సి విదితమగును 2కి, 
ఉదకము భూస్థలమునం బరుగులిడును. దానినుండి నానావిధములగు మనో 

హరధ్వనులు 'వెడలును, "పెద్దపెద్దజలధారలు వాహర్, వావార్ అను 

ధ్వనితో? బడుచుండును 24. ప్రతిస్థలమునందలి జలమును బరస్సరము 

గలిసికొని తటాకములలో నిండును. అంతియగాక నదులు కాలువలు 

మర్మరధ్వనితో: (బవహీంచును 25. ఒకానొకచోట గు_ప్హగంగం (బన 
' హించును, ఉదక మన్ని తానవులందును (బత్యవీముగ నున్నది. ఒకానొక 
యెడ భూగర్భుమున నున్న జలము భట్ ఘట్ అనుధ్వనితో బుగ్గలనుండి 
(పవహించును 26, భూగర్భమునందు బుగ్గ లెన్నియో గలవు, వాని 

వృత్తాంతము విన్న వారుగాన్సి కన్నవారుగాని లేరు. కొన్ని తావ్రలలోం 

బీడుగులుపడుటచే బుగ్గ లేర్చడెను 27, భూమినిండను, భూమిలోనను 
జలము నిండియున్న ది. పృథ్వికి బై ఛభాగమునంహడ జలము వాయు 

రూపముతో వ్యాపించియున్నది 28, _ స్వర్ణ మర్త్య పాతాళములలో 
నొక్క- నదియున్నది. మేఘసముదాయము ఆకాశమునుండి జలము 
వరించుచుండును 29, పృథ్యికీ మూలము జలమె. జలమునకు మూలము 

అన్ని, అన్నికిమాలము వాయువు, వాయువు భూతములలో మిగుల 
గొప్పది 80. వాయునుకంకొను గొప్పవాండు పరమేశ్వరుండు, పరమేశ్వరు 
నుండియే మహాద్భూతవిచార ముత్సేన్న మయ్యెను, పరమేశ్వరునికంకును, 
అన్నింటేకంకును గొప్పవాడు పరాత్సరుఃడగు పర్యబహ్మాము క, 

* 

ఐదవ సమాసము -- అగ్ని స్తుతి, 
అన్ని వోత్రునకు వందనములు. ఈతండు రఘునాథ్రునకుం గనా 

దాతయగుమాను, అగ్ని దేవ్చండు వశ్వవ్యాపకుండు, విశ్శంభరుండు నై యు 
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నానాప్రకారములగు అన్ని కాతుకులను (బాణసంచా కాల్చు వారిని గొని 

పోవుదురు. అగ్ని |క్రీడలవలననే మహోత్సవములకు శోభవచ్చును. 15, 
రోగు లుష్లౌషభములను సేవించి యగ్నివలన సౌఖ్యములు బడయు 

దురు 16 (చాహ్మణులకు ముఖ్యులగు పూజనీయులు సూర్య భగ 

వానుండు వుతాళనుంజే. అందు సందియములేదు 17. జనులలో జఠళ 

రానలముగలదు. సొగరమునందు బడబభానలముగలదు. భూగోళమునకు 

నలుదిక్కు-లందును ఆవరణానల మున్నది. శివునిన్నేతమునందును విద్యుల్ల , 
తలయందును అగ్నికలదు 15. కాంశ్యపాత్రమునుండియు ఆగ్నేయ 

దర్పణమునుండియు! గ శైలను ఒరయుటవలనను చెకుముకిరాతీ నుండియు 

అన్ని జనించును 19, అన్ని యన్ని 'తొవ్రలను గలదు. కరఠినముగ రాపిడి 

యొనర్చినవో అన్ని జనించును. అగ్నిసర్పములనలన గిరికందరములుగూడ 

భస్మమగును 20. అగ్నితో నెన్ని యో ఉపాయములు గావించుచున్నా రు. 
అంతియగాక బహువిధములగు హోనులుసై తము కలుగును, నివేకము 

లేనిచో అంతయు నిరర్లకము 21. భూమండలమునందలి విన్న "పెద్దలంద 

ఆకును అన్నియే యాధారము, పరమేశ్యరుం డగ్ని ముఖముననే సంతున్షి 
నొందును 22, అగ్ని హోోతుని మహాల్వ్వమిట్టిది. దీని నెంతదనుక వర్ణం 
చినను అసమ్మగమె, అగ్నిపురునుని మహిమ లోతునకుదిగిన కొలది 
అగాధముగా నుండును 2కి. అగ్ని జీవితకాలమున సుఖము నొసంగును. 
చనిపోయినవిదప శవమును భోస్మమొనరించును. అది సర్వభతుకము. దాని 
ఘనత నెంతదనుక వర్ణింపగలము? 24. సమ _స్తసృష్టిని (బళయకాలమునం 
దగ్నీ సంహరించును. అగ్నిహోతుని వారిని బడిన పదార్థమేదియు 
దక్క-దు 25. అనేకులనేకవిధముల హోమ మొనర్హురు. ఇంటింటన్ను బలియు 
వై శ్వదేవము జరుగుచుండును. క్షేత్రములలో చేవతా విగహముల 
ముందూ దీపముల వెలిగింతురు 26. దీపారాధనముతో, నీరాజనముతో 
భక్తులు భగవంతునకు హారతులిత్తురు. కాంగుచున్న గంగాళములోని 

చమురునందు చేయియుంచి జనులు సత్యా సత్యములు వెం వెల్ల డింతురు 27. 
అష్షభా పకృతి ముల్లోకములు మున్నగువాని యన్నింటి "యందును 
అన్ని వ్యా ప్లమైయున్నది. అగ్నిదేవుని యగాధమహిమ నెంతదనుక వ నిం 
సంగలను? 28, అగ్నికి నాలుగు శృంగములు, మూండుపాదములు, రెండ 



చాయున్సేతీ, గ్లో 

చేలల్కు వడుశేతులు ఉన్నవని శా్య్ర్రములందుం 'జెప్పంబడినది. ఇది యను 
భినము లేశే వస్పంబడినదా? 29. ఆస్బమూూగ్రియగు అన్ని దేవుని 'నేను 

ఒనుఖావుతిని న క్రీంచిలిని, న్యూ నొథిక ములక |శోతల తమింప( 

గోకెదను శి0. 
ఆ +? UT) నమా లల! 

శ న శ ఇ ॥ ఆఅవ సమాన నాయుస్తుతి. 

వాయుజీనున  గోనేోనందనములు. _'నాయుదేన్రని స్వభావము 
మిపలం జ్యత్వమనది. పొయున్రనలనినే ఉగమునందు సమ_స్తజీనులు వర్తిం 

సంయుస్నో రు Lo సో "స (సముటు బాయున్రనలననే జరుగుచున్న వి, 

సొనాఎద్వటు సాయును న (సబా న్రసింపంబడుచున్న ని, శరీరములందు 

జలనము (చీేతినము) వాయునునలననే గొలుగుచున్నది 2. చలనము, 

నోటనము, (పసారణము, సీ సీరోధనము, టముందుననులు, (వొణము, అపొ 

నము, వ్యానము, ఉదానము, ససూనములు సొగకూర్శ కృళర 'చేవదత్త 

సనంజయముటు మున్నగునఏ పొయున్సునసం గలస్వభానభీదములు ల్సి 4. 
భలుత వాయువు (ఎహ్మోండమున.. టట మయ్యెను. తరువాత 

(బ్రహ్మోంచమునందును. . 'ీనతలయంనును. నిండి నానాగుణములనొంది 
నిండమునందుం. (బగటము యి గ, _స్వర్ణమునందలి 'దేవతలందజును, 

ఫురుపార్థులగు చానపులున్సు ను రృజ్లభోగిములోని మూనవులున్కు విఖ్యా 
తులగు రాజులున్యు యిష్ట న్రీయుగు _ నరిదీహొ భీదములున్కు అనంత 

(ప్రకారనులగు శాగపదములును, ననచర్క,  జలచరాదులును 
చాయున్రనలననీ అనుదముగాం (గీశీంచుట తటస్థిం దినది 6 7 
వానియన్నిటియందును. గారీ యాడుచదున్నది, పయులన్నియు వాయువు 

నలననీ యుగురుచున్నని, _అన్నీజాష్ళ్చలలు_.బాయున్రవలననే “పెచ్చు 

చున్నవి రి. అకాశమునందున్న మేసుములన్నింటిని వాయు వొకతాను 

నకం జీర్చుచున్నది. నుజిలం దత్ తుణమె నేజునేబుగావించి తొలంగం 

(ఢోయుచున్నది, బాయువునో సమానమగు 'కార్యదషతగలది 'వేజొం 

డు లేదు 9. వాయున్ర ఆత్మయొక్క సత్త అది ఎహమునందు న్నర్తిం 

ముచున్నది. 'స స త్వమున నొయున్రనకి సమానమైనది (ప్రపంచము న 
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లేదు 10, వాయునవ్రబలమువలననే పర్భతములమిాదనుండి దట్టమగు 

మేఘసె సైన్యము లోక హితార్థమై యుదయించు చున్నది. మజేయు 

నాయుబలముననే ఉరుము లురిమి పిడుగులు పడుచున్నవి 11. ఈ 

(బహ్మాండమునందుం జంద్రుడు సూర్యుండు నకుతమాల (గహామండలము 

మేసుమాల్క నానాకళలు వాయునువలనే నెలకొనియున్నవి 12. 

ఎన్నియో కలసియున్న పదార్గముల్ెక్క-టిగ నున్న-చో విభజింప వీలు 
చిక్కదు. అళ్లే పంచభాతికపరిణామముగూడ భేదింప నవకాశము గల్లు, 
గదు 1కి. వాయువు సరసర వీచుచుండును. వడగండ్లు పడుచుండును, 

మజియు వర్ష మువెంట నెన్ని యో జీవములు పడుచుండును 14. వాయు 

రూపమగు క నులక శ యే జలమున కాధారము. జలాధారమువలననే శేషువు 

భూమండలము ధరించియున్నాడు 15, "శేషుని కాహారము వాయువు. 
బాయల జనమే దేవముని యున్న పుడు భూమండలము న్లాట్టణడు 

నె ధరించుచున్నాడు 16. మహాోకూర ర్న దేవాము_ బోరగిలయడిస (బ 

te నుండును, దీనివలన మహాకూర్శ? వా మంతగొవ ప్పదో 

తెలిసికొనవచ్చును. అదిగూడ వాయుసంయోగముననే నిల్చియున్నది 17. 

భూమండలమును ఆదివరాహాము తనకోర'పె ధరించెను. అశ క్తి వాయు 

'కారణమునే దానికి లభించెను 18, (బ్రహ్మవిమ్ణుమ హేశ్వరులు జగదీశ్వరుండు 
గూడ వాయు స్వరూపములందె యున్నారు. ఈ విచారమును వివేకులే 

యెజుంగుదురు 19. ముప్పదిమూండు కోట్లదేవతలు, ఎనుబదినాలుగు 
'వేలబురువులు, అసంఖ్యాకులగు సిద్ధయోగులు మున్న గువారందణును. 

వాయువువలననే నిలిచియున్నారు 20, తొమ్మిదికోట్ల కాత్యాయనీ'దేవ 
తలు వంబది యారుకోట్ల చాముండీశక్తు లు మూడున్నర కోట్టభూత 

గణము వాయురూపముననే యున్నవి 21, భూతములు, డై వతములు, 
నాన శక్తుల వ్య క్తీవిశేషములు వాయురూసములే, మజియు భూమండల 
మునందలి నానావిధజీవులు వాయువువలన నెన్ని కలుగుచున్న వో యొవ్వ 

రెబుంగుదురు? 22, వాయువు విండ్యబహ్మోండములలో నిండియున్నది. 
(బహ్మాండమునకు వెలుపలహాడ నది వ్యాసించియున్న ది, సామర ర్ 

వంతమగు నీ వాయువు అన్ని 'తావులందును బరిపూర్జ ముగా నున్నది లక, 
వాయువు మిగుల సమర్థ మైనది. తేనతనునును, మనమును రఘునాథస్వామి 



సుష. “మాత నిరూబిణమో ర్ర్ " 

శర ఐ౩మునందు మగ్న మొనరించిన హొనుమంతుం డీ దాయు'ేుని సుతు 

ఆజ 9౨4, వహానుమంతుశు వాయుబేవునకుం బ్రసిద్ధ కుమారుడు, తండ్రి 
కుకమూారులలో భేదము లేదు. ఈ యుభయుల పుఠుపార్థములును సమ 

రొహముగూానున్న ఏ 25. పొనుముంతునిం (చాణనాథుం డందురు. వాయుకార 

కాంయునొనే యాతడు సమర్ధు( డయ్యెను, వాయువులేనివో నంతయు 

న్వర్ణమే 26, పూర్వకాలమున హానుమంతునకు మృతుం వాసన్న 

| ముర్యును. వాయు వపుడు రుద్దమయ్యెను. అందుచే - వతలందటింి 

(ాణాంతకావస్థ గలిగను 27, చేవతేలందబును గలిసి వాయుదేవుని 
సుతింవయగా వాయుదేవుడు (పసన్నుడై యందజను రశీంచాను 28, 

యు న్య ప్రతాపశాలియగు హనుమంతుం డీళ్యరావతారము, దేవగణ మిాతేని 

ఇం రుమోర్గమును జూచుచుండును 29. "దేవతలు కారాగృ్భృవామునే నిర్చం 

థెంచంబడుట పహానుముంతుండు ఆకసి స్నికముగం జూచి లంకకుం జుట్లుప్రక్క-ల 

సంహార కీడ విజృంభింపణేసి రాశుసులకు దుర్లశ గలిగించెను 80. "జీవత 

అహం (బతీకారము రాశుసులనుండి గై కొనెను. రాతసకులమును మూల 

ముజభ్రముగా నాశనమొనరించెను. ఆపుచ్భ కేతుని లీలలు మిగుల నాశ్చర్య 
షోరములుగ నుండును తి1. రావణుండు సింహాసనము నధిస్టంచియున్న పుడు 

యు-చటిెకేగి హనుమంతుడు నిందించెను. లంకకుం బోవునపు డాంతనిని 

సము[దముమై త మాటంకసజుపలేక పోయెనుకి2. 'చేవతలకు ఆంజనేయు6 

ఇక “"ధారమయ్యెను. అతని మహాపర్శాకమమును గాంచి "దేవతలు రఘు 

ఖని స్తుతించిరి లికి. సమ_స్సదై టై త్యులను పహనుమంతుండు సంహార 

"ఇెంునర్చెను. తత్కా-లముననే "దేవతల నుద్ధరించెను. (త్రిలోకము లందలి 
(పాణివర్లము యిందుచే సుఖమొంబెను 94 

x 

ఏడవ సమానము . మహద్భూత నిరూపణము, 
పృథ్వికీ మూలము జలము. జలమునకు మూలము అన్ని. అన్నకి 

కెమురాలము వాయువు, ఈ విషయమగు వర్ద న మింతకు మున్నొనర్చితిని 1, 

అపుడు పవనమునకు నమూలమునుు అన్నింటి యందత్వంత చంచలముగ 

శ్ _ర్హించునదియు నగు అంతరాత్మ వర నము నొలింపుండు 2, అంతరాత 
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వచ్చుచున్న పుడు గోచరింపదు. ఒకచోట స్థిరముగా గనార్చిండియుండదు. 

దానిస్వరూప మిట్లుండునని వేదశ్రుతులుసై తము అనుమానింప లీక న్న స, 
(బవ్మామునందు దొలుత  గలుగుస్ఫురణ'నీ మే (అంతరాన్ని టక ము, 

అదియే .జగదీశ్వరుడు, త్రిగుణములు చానినలనినే కలిగను ఓ (వగు, , 
ములనుండి పంచభూతము 'లేర్పవెను. సిదస న సృస్ట్రీడాపముతో" 1) సత్ 

వున. వివేముతో నా భూతముట స్వగూస మయం నో లమ క్, 

ఈ వంచభూతములలో ముఖ్య మైన దాగానము. సట తెక్కీంన నయగ 

భూతములక్రంకును (శేష్టన వునన, దీని (సశాళ; ముస Cr cw (rns 

చున్నవి 6. విమ్ణుప యొ! మహదు" సగము, QA ఫుల 

రహస్యము. కాని యా యంకము ననుభినములోసికం జంటను 7 ఈ 
భూతముల వివరము సి స్టరించి ఏివరించితిని, ఈ భూతముల (మిందియ్యిన 

వ్యాస స్టమైయున్న దో యది ఏఛారపూర్యక ముగ nem, నను 

నూనములోనికి వచ్చును గి, ఆగ jee చసలగ్వోముము మం సము 

వాయు 'వెంతటిది, అత్మచాపల్యము (సత్యతముగ రించి ref 
వలెను 9. ఆత్మ లేనిది కార్యము నశునను, అన్నా నుసి పదు. రూ ను, 
అది గుప్పరూప ముణో ౫ నానాఫిచబారములం దిటకీంయును 10, ని rd 

(బహ్మాండములందు వ్యా_స్ష్వ్రుయున్నట నాన ళన "దీహాములభో ఏరా 
జిల్లుచున్న ది, అది బగస్తుళోసి స Ot We) ONS మె 

నున్నది. ఈ యంశము. వినేసళోలురగు.. 1జనులంద "సలు! i LL 
అత్మలేకుండ "దేహము న గ్గించుటయనునది గోల్పాంతిమునం దేని రగ కు, 
అత్మయోగముననే అష్టధాప్ర సతిచయొస్కోం కాన ఉల దూపముస "ం'డను (వీ. 
ఆదిమొదలు అంత్య ముదనుక సమ _స్తము నని [0 చేయు మన, గ 

అత్మకుం బిదప నిర్వికారమగు పర్యబహ్మామున్న గి (9. అత్మ శరీరమున దు 
వృర్తించుచు ఇంద్రియగణమునకుం చేస్చతొసంగుచున్న దీ, డీనారూబమగు 
నుపాధినో నది సుఖదుఃఖసంబంధములగు నానో భోగముల నమిధ్ధ సిద 

చున్నది 14. ఈ (బహ్మాండను స _స్టసుంచకము, దానిలో ముజల స" శ్ 

కుంచకొము పిండము, ఆ వీండమునందలి యూత ను దృఢనుగు ఏ మున్ 

గసురుతెజబుంగవలెను 15. ఆత్మ శబమునుసిని శెరీసినగనుచున్నది. AOR 
కొని ప్రత్యు గర మొస సంగుచున్నది,  ముజీయు చర మువోజ్షాటుబేం 
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గతిన మృదు శీతోస్ణములను (గహించుచున్నది 16, అది న్నేత్రములలో 
నిండ సదార్గమును గొంచుచున్న ది. నానొపదార్గ ముల బరీటీ ంచుచున్న ది, 

మనస్సులోని ఉచ్చసిచముటను చెలిసికొనుచున్న ది 17. అత్మ క్రూర 

డృష్ట్రి సౌమ్యదృస్థ్రి, ¥ సృ సాదృ్టు, ముదలగు నానావిధద్భస్థి భేదములను 

జలిసికొనుచున్నది 1న, అది బవ్వూలోని నొనాఏధ రుచులను (గహీః 
వాని 'భేదాభేదములను నిమర్శీంస నేర్చియున్న ది19. ఉ త్రమూఖనము దర పరి 

వుళను, నానాసుగంభవస్తునుల సరిమళము, నొనాఫలముల పరిమళము, 

"అత (భూంణేంద్రియసపహాయమున& ద సిక్ నుచుస్క ది 20. ఉపహ్యూతో రుచి 

నెఆయింగుటయు మాటలాడుటయు, వా స్సీంద్రియములతో నిచ్చిపుచ్చు 

కొనుటయుః, బా'దీగదంయయములనో" వచ్చుట పోవుటయు ఇంక నిట్టి యితర 

(కెయోలు సరంతరను త్మ చీయుచుంనును 21. భళ్నేందియముతో 

నుదతభోగము గుజే! (ద్రియముణో నులోత్సేగ్గసము, మనస్సుతో సమస్త 
కల్చ్పనమ్ము  అత్మయ్ గాసుచుచున్నద్రి 22. అత్మ యీ తీళోళములయం 
హను నీ విధముగా ననీక నా న్యాపారములను ఒంటరిగనే యమొనర్చుచున్న ది, 
ల అనీ గొప్పతనము 'నెనరు సివరింసగలరు? 28, "దాని మహిమను అదిదక్క- 

నితరులు 'ప్రళంసింపలేరు, ఆతి నంటి న్యా: సారము సఏసనారను, ఇంతకుము 

నవు కాలేదు. ఇ్రగోముంనుః గాబోదు 24. పదునాలుగు విద్యలు, అజువది 
సొలుగుకళలు . చగురత్వమునను సంబంధించిన నానాకళలు, 'వేదశా్ర్ర 

ఇ్రురాణముల్కు అంతంగరణము. అత్మయందుందక్కం- 'నక్క-డనున్న ని? 25, 

ఈ లోగపు అభారము, నరలోకపు సొారాదారసపివారము, ఉభయలోక 

యుల నిర్ధారణను అత్మ చేయుచున్నది 26, నానానుతములు, నానా 
కుధసంవాద వివాదములు, నొనానసీశ్చుయములు, అత్మ యేచేయుచున్న ది27, 

శముఖ్యతత్వ ముంతటను వ్యాసించియున్నది. టుది సమ _స్తపదార్దములకును 

స్వరూప'మొసంగినది, అత్మ సంయాగము'చే నంతయు ౫ సొర్గన మైనది 26, 
(చవాయుట్క చదువుట్క నల్గించుట్క అడుగుట వివరించుట, 'అర్హము'నెజుం 

గుట్ట పాడుట్క, వాయించుట్క  అడుట ఆత్మవలననే జరుగుచున్నవి 29. 

ఆత్మ నా నా నుఖములనో నానందించుచున్నది. నానా దుఃఖములతో 
యఃఖంచుచున్నది. నానా విధములగు "జేపహొములను ధరించుచున్నది, 
విసగ్టించుచున్నది 80. అత్మ యొక్క-టియే నానా "'జేహాములను ధరించి 

వట 
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(యొక్కటియే నానా ప్రకారముల నటించుచున్న ది. నటనాట్యములు, 
కళాకాశలములు అత్మలేకున్న చో జరుగంజాలవు కి1. ఆత్మ యొంటరిగనే 

యుండి బహురూాపియగు చున్నది. అది పలుతెజుంగుల మహోద్య్యోగి 

గను మహోపతాపిగను నలరారుచున్నది, మజియుం విజికీగగూడ నగు 
చున్నది 89. ఆత్మ యొక్క-టియేగదా! ఎట్టు వృస్తృతమైనది? అది బహు 

విధములగు వినోదములు గావించుచున్న ది. .దాంపత్నము లేకయే యది 
సర్వత్ర యెట్టు వ్యాపించినదో చూడరాదా తికి. (స్త్రీలకు బురుషుండును, 
బురుషునకు (స్ర్రీయును గావలయును. ఇట్లు పరస్సరముగం గలిసికొందురేని ' 
వారల కానందముగలుగును లి, స్థూలము (పదార్థభేదము)నకు మూలము 
(కారణము) లింగము (స్ర్రీలింగ పుంలింగాదులు) మజియు లింగమునం 
దీవ్యవహారాదులు గలవు. ఈ విధముగనే ఈ జగత్తు (ప్రత్యవీముగ నడుచు 
చున్నది. కిక్. లింగభేదము ననుసరించి పురుషజీవులను జీవుండనియ్యు స్రీ 
జీవులను జీవియనియును నుడువవలసిన జంజాటము కలుగుచున్నది, ఈ 

సూక్ముకూటకము (మోసము) కెలిసికొనవలయును తి6. స్లూలరోాగము 
వలన "భేదము తెలియుచున్నది. కాని వాస్తమునకు సూక్ష్మమునందంతయు 
నభేదమే. ఈ వాక్యము నిశ్చితము, అనుభవయు క్షము నని విశ్వసింపం 
దగును లి. స్త్రీ (స్ర్రీతోడ సంభోగించుట యొప్పుడును జరిగియుండలేదు. 
(స్రీ తన యంతఃకరణమునందుం. బురుషుని 'చేరుచుండును లికి. (ప్రీకం 
బురువుండును బురువునకు (స్ర్రీయును గావలయును. ఈ సంబంధమిట్టిది, 
ఇది సూమ్మమునందులహాడం గలదు 89. పురుషుని భావమందుం (బక 
లతియుం 1(బకృతి భావమునందు బురువుండు నుందురు. కావుననే వానిని 
“పకృతి పురుషులని?” యందురు 40. పిండమునందు (బహ్మండమును 
పిచారింపవలెను, (ప్రతీతిని (బా ప్రింపం జేసికొనవలెను. ఒకవేళ చెలియ 
కున్న-వో మాటిమాటికి విచారించి తెలిసికొనవలెను 41. దై_(కేచ 
మొదటినుండియు నుండెను. కాననే యది భూమండలములోనికి వచ్చినది. 
భూమండలమును ఆదిసానమును (మూలమాయను) మిళితముగావించి 
చూడవలెను 42, ఇప్పటికొక మహత్కొార్యము  నెరవేరినది. , ఏమన? 
(శోతల యాజేషణము నివారణమైనది. అంతియగాక (పకృతి పురుషుల 
రూపముగూడ నిశ్చృయమైనది 4కి. | 



ఆత్కోరామనిరూపణము or 

ఎనిమిదవ సమాసము -- ఆత్మారామ నిరూపణము, 

గణపతీ ! నీ యనుగహామువలననే హృదయమునకు బలము 
కలుగుచున్నడి. కాన నీ మంగళవూర్హికీ వందనములు. జనులు ఆత్మనే 

భజించుచు ఆత్మనే స్తుతించుచున్నారు. (అత్మవలన మతిస్ఫూ్తి కలుగు 

చున్నది. అశ్లే గణపతివలనంహాడం గలుగుచున్నది. కావున గణపతియే 

ఆత్మ 1. తల్లీ సరస్వతీ'దేవీ ? నీవు అంతఃకరణమునకుం (బ్రకాశమును 
_సాదించుచున్నావు. నానావిధములగు విద్యలను బూర్జ రూపముతో 
సీవే వివరణము గావించుచున్నావు. నీను జగదిశ్వరివి, 'వై ఖరీరాపనవు. నీక: 

నమస్క-రించెదను 2, రామనామము సర్వో _త్తమమైనది. శంకరున కీరామ 
నామస్మరణమువలననే కష్టము లొక్క-మాణుగం దొలంగి వ్మిశాంతి 

లభించెను కి. రామనామము మిగుల మహీమగలది. ఆ పరాత్పరుని పర 

మేశ్వరుని, తే లోక పాధారుని నామము రానురాను మహ_త్వమునొందు 

చున్నది 4. ఆత్మారాముడు నలుదిక్కు-లను నిండియున్నాండు. ఆతని 

వలననే జనులు ఇటునటు తిరుగుచున్నారు. అత్మలేనియడల చేవాము 

పడిపోవును. మరణించును $5, ఆ జీవాత్మ,విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, జగదాత్మ, 

భివాత్ము గుప్పాత్శ, అత్మ, అంతరాత్మ, సూమ్మోత్మ యను నామములతో 

"దేవదానవ మానవజాతులందంతటను నిండియున్నది 6. ఆత్మయోగమున 

నెల్లరు నడచుచు, మాటలాడుచు వ్యవహరించుచున్నారు. అవతారము 
లాత్మయోగముననే కలుగుచున్నవి. (బహ్మాదిబేవతలుగూడ ఆత్మ 

ఆయోగమువలననే జననమరణము లొందుచున్నారు 7, దానిని నాద 

రూపమనియు, జ్యోతీరాపమనియు, సావీరూపమనియు, సతారూపమని 

యు నై తన్యరాపమనియు, సత్స్వ్వరూపమనియు _ [దష్టరూపమనియు 

నెబుంగనగును 8. అది నరోత్తమము ఏరో త్తమము, ఫురుపోత్త 
మము, రఘూ_త్తమము, సర్వో త్తమము ఉత్తమోత్తమము తై 
లోక్యవాసియు నై యున్నది 9. నానావిధములగు కోలాహాలములు, 

కలహములు అత్మవలననే జరుగుచుండును. అత్మలేనిపతమున నలు 

దిశలును పపంచమును జదరమై శూన్యమై పోగలదు 10. అత్మలేని 
యెడల శరీరము వ్యర్గము. ఆత్మలేని శరీరము" మృతినొందును. ఆత్మ లేని 



జాసబోధ దు 1 _: 

శరీరమును ద్రత్యకు (వేతముగనే భావింపనగును 11. ఆత్మజ్ఞాని యో 

విషయము తన మనస్సున (గహించును, అతండు మనుష్యమా(త్రులందు 
ఆత్మవ్యా _ప్తీని దిలక్షించుచున్నాండు. ఆత్మలేనియెడల భువనములు |తిభువ 

నములు పాడువడును 12, అత్మయోగముననే పురుషుడు పరమ సుంద 

రుడు చతురుండునునై సాం*స-రముల నన్నింటిని చెలిసికొనుచున్నా (డు, 
ఆత్మ లేనిచో బ్రహలోకము, పరలోకము అంధకార బంధురమని (గహీం 

పుండు 1కి, సమ స్తవిధ సిద్దులు, ' సావభానములుు ౧*౧ "భేదములు, 
ఆనందములు, మున్నగునవియెల్ల ఆత్మవలననే కలుగుచున్నవి 14, అలు 

నై నగానిమ్బు, (బ్రహ్మాండ 'దేవతలనై న గానిమ్ము. అందజిని నడుపునది 
ఆత్మయొక్క-టియే, నిత్యానిత్య వివేచన మందటును నొనరింపవలెను 15. 
పద్మినీజూతి (స్త్రీ మైనగానిమ్ము. ఆత్మ చేహమునందున్న ంతవజకు మ్నాతమె 
పురుషుడు ఆ పద్మినీజూతి స్త్రీని (బేమించును, ఆత్మ 'వెడలిపోయిన పిదప 
"దేహమున 'దేజ మెక్క-డనుందును? అత్మతోయాటుగ చేవాసౌందర్య్భము 
గూడ చెడలిపోనును 16, అత్మ కనిపింపదు. భాసింపదు. ఇతరు లది 
యున్న దనిగాని లేదనిగాని యనుమానించుటకుంహాడ వీలులేదు. మన 
స్పంబంధములగు నానావిధ కల్పనలన్ని యును అత్మయోగము వలననే 
కలుగును 17, ఆత్మ శరీరమునందుండును, అది సమ స్ప (బ్రహ్మాండము 
యొక్క సంపూర్ణ వివరణ మొనరించును. నానావిధ' వాసనలను భావన 
లను ఎంతదనుక వివరింప శక్షమగును? 18. మనోవృత్తు లనంతములు, 
అనంతములగు (పాణులు అనంత పకారములగు క లృనము లొనరించు 
చుండును, వాని యంతఃకరణముల నెంతదనుక వర్ణింపగలను? 19. అనంత 
విధములగు రాజనీతి యు కృులనుబన్ను టయు, కుబుదితోలాని సుబుద్ధితోం 
గాని వివరిచుటయు మర్మము 'తెలియనీయ కుండుటయు, (పాణి 
మాతుల మజపించుటయు, ఆత్మయోగముననే యగుచున్నది 20. 
ఒకండు రెండవవానిని వంచింపం బొంచియుండును. ఒకడు రెండనవాని'కై_ 
మరణించును, దాంికొనును, బ్రక్లై నలుమొగములను శ్యతుత్వ స్థితిగతులు 
వర్తించుచున్నవి ౨1, పృథ్యియందలి జనులు ఒకండు లెండవవానిని బర 
స్పరము బంధించుచున్నా(డు. ఎందతోభ కు లొకరికొక రుపకారములు 
గావించుకొనుచున్నారు 29, అత్మ యొకటియేగాని భేదము లనంతములు, 
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అన్నియు చేహానుసారముగా స్వాదువును (గహించును. వా_స్తనమున 

"కాత్మకు 'భేదములేదు. కాని యది భేదమునుగూడ ఛారణమొనర్చు 

చున్నది 2కి. పురుషునకు స్ర్రీయును (ప్రీకం బురువుండును గావలయును, 

(క్ర! (స్రీ యావశ్యకమగుట యెప్పుడును జరుగజాలదు 24. పురుషుని 

యాత్శను జీవుడనియ్కు స్ర్రీయొక్క ఆత్మను జీవియనియు నుడువవలసిన 

యవస్థ యాత్మకులీదు. విషయసుఖములకు సంబంధించిన గోలగల 

_ తావుననే యిట్టి భేదమున కోనకాశముగలదు 25, వ్వపాణి. 3 bas 

యాహారమో 'దాని న్నాపాణి నోరుచుండును. పశువులుతిను గడేగాద 
eee hbase WW SR etary రో క Wet Termini 

ములను మనుజుడు భుజింపండు 26. ఆహార 'జేహాదులయందు పం 

శెట్టుగు ప్ప ప్పము, హో 'టనములగు 7 భేదములుగలవో యట్లు ఆనందమునందు. 

గాడ భేదముగలదు 27. సమ్ముదమునందును, భూగర్భమునందునుగల 

జలములోసై తము (స్రొణులుగలన్ర. అవరణోదకమునందు:గల జలచర 

యులు మిగులంభెద్దని లిన సూత్మదృష్టిలో నివారించిమాచిన-చో శరీర 

వమముల సొంతము పారుకనేరదని విశదమగును, ఈ స్థితిలో అంతరాత్మ 

యెట్లునుమానములోనికి రాగలదు? 29 'చేవాముయొక్క-యు, ఆత్మ 

మొక రాయు సంధయోగమును వివారించినవో ఆత్మనుగుజించి కొంత 

కొంత యనువూనములోనికి వచ్చును 80, ఈ కల్లోలమును సవరించు 

టకు నానావిధములిస నిరాపణము లొనర్పంబడినవి. అంతరాత్మ కృపతో 
అనేక ముఖములతోః ద్నత్స్వ్వమును వివరించినది శి1. 

తొమ్మిదవ సమాసము -- ఉపాసననిరూపణము. 
(ప్ప భూమిలో బహూునిధ మానవులున్నారు. నారలకు 

నానావిధములగు ఉపాసనలుగూడ నున్నని, (ప్రతి స్థ సలమునందును మాన 

వులు తమతమ భావముల ననుసరించి భ జనీమునందు మగ్నమె 

యున్నారు 1. మానవుడు తనదేవతల భోజించున్కు నానాస్తవములు 

స్తుతులు నొనర్చును. కాని యెనండై నం గానిమ్ము. తనయుపొసనము 

నిర్లుణామనియే చెప్పును 2. దీని యభిప్రాయమును మూకు వివరింపుండు. 

( _త్లరము) ఓరీ! ఇది స్తుతియొక్క- స్వభావము సుమా! 8. నిర్గుణమన్లు 



దానికి బవుఎగుణమని యర్థముగలదు. బహూుగుణి యంతరాత్మ, సరు 

మును ఆ యంతరాత్మ యంశలే, ఇది కేవల సత్యము, (ప్రతీతిని చు 
కొనుండు 4. సమస్త జనులను అభిమానించిన మానవుం డంతరాత్మను 

(బాప్పించును. కాని అధికారమును జూచియే యభిమానింపవలయును 5. 

((హ్న్ర ఇది యుక్తి యుక్త ముగాలేదు. మూలమునందు నీరుపోసినవో 

నది అన్ని యాకులకు లభించును, ఇది (పత్యమోనుభవ విషయము 6. 

(ఉత్తరము) తులసిచెట్టుపై నొక చెంబెడునీరు పోసినయెడలం బైన 
నొక కుణమా(త్రమేని నిలువక భూమిలోనికి దిగిపోవును 7. (ప్రశ్న) 
"పెద్ద వృతముపై నెట్లు నీరుపోయగలము? చివర కొమ్మలపై కిం బాతము 

జలముగొని యెట్టుపోగలము? "దేవా! ఈ విషయమును సవి _స్తరముగాం 

'బెలుపుండు ర. (ఉ త్తరము) వర్ష మువలనబడు జలమంతయు. చెట్టుపై. 
నుండక మూలమునకు జేరును. వృత్య్మోూగమున నీరుబోయుదమన్న 
చేయియేయందదు. ఏమిచేయనగును? 9. అందటజికిని మూలము లభింపం 

దగినంత పుణ్య మెట్టుసమకూరును? వివేకమువలన సాధువుల హృదయ 
మంతదనుకం 'జేరును 10. వృతేముమోందబోయునీరు మూలమునకుం జేరు 
నట్టు సమ_స్తజగత్తునకు 'నేవంగావించినవో బరమాత్మునకుం _బాక్రిం 

చును 11. 

(పశ్నృ గురువర్యా! "వెనుకటి శంక నివారణమయ్యెను. రక 
సగుణమును నిర్లుణమని యెట్లు చెప్పనగునో వివరింప గోరెడము 12. 
ఏలయన! చంచలము వికారయు _కృము నై యున్న బెల్ల సగుణము, తక్కి- 
నది గుణాతీతము అనరా నిర్హణము 18, (ఈ _త్తీరముు ఈ విషయము 
నెటుంగవలయునన్న సారాసారముల పిచారింపవలయును. అంతఃకరణము 
నందు నిర్ధారణమైన పీదప మజుల నామముగూడ నుండదు 14. రాజు 
నకు సమానుండగు నొక వివేకశాలియగు ఫురువుండుండె. ననుకొనుము. 
రెండవవాడు (నామమ్శాతమునకు రాజు అనువేరుగల సేవకుడు గలడని 
యనుకొనుము, ఈ యిర్వురి కారతమ్యము నిపుడు విశారింపు(డు. 
వివాదము గావించుట వ్యరము 15. కల్పాంత ప్రళశ్రయమునందు నాశన 
'మొందక నిలిచియుండుదానినే నిర్షణమందురు. మిగిలినగదంతయు మాయ 
లోనికె చేరును 16, చేనయందును, బట్టణమునందునుు అంగడిపీథి 
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యందును నానావిధయ్యాతలందును అపారమగు ధ్వని కలుగుచుండును. 
ఆ ధ్వని గాట్లు వేజుచేయణగలము? 17. వర్షర్హువు నందు సరిగ నర్గ 

నారేమున నానావిధజీవు లజచుచుండును. 'పాని యన్నింటి శబ్దముల 
"సేం పిఆఅంగా సెశ్తైజుంగ. వీలగును? 18,  భూమండలమునం దసంఖ్యా 
కములు, నానావిధములు నగుదేశములు, భాషలు మతములు గలను, 
ఎంటో బువులు గలర్కు బుషినిర్నితములగు మతేములుగూడ 

__ నెన్న యో గలవు, వానినన్ని(టి నెక్తుటుంగనగును? 19. వానగురిసినపిదప 
'ేల్వపె. నెన్నియో మొలకలు మొలుచును. చిన్నవిగం 'బెద్దవిగ నుండి 
నానావిధముల నున్న యామొక్క-ల నెట్లు 'వేజువేజు గావింపనగును! 20. 

“= శరములు భూచరములు, జలచరములు, మున్నగు జీవముల చేహ 

ములు నానా వర్ణయుక్తముల్లై చిత్రవిచిత్రములుగా నుండును, వాని 

నన్నింటి చొమెణుంగనగును? 21. దృశ్య మెట్టు (ప్రకటనమయ్యెను? నా నా 

ఏథములచే న నెట్లు విక గృత మయ్యెను + అనంతర మేవిధముగా వ్యాపించి 

యున్నది ? ఐవి యన్నియు నెక్తైబుంగనగును? 29. ఆకాశమునందు 

గంధర్వ నగరములు గలవు, అందు నా నా వర్ణములుగల పెద్ద చిన్న 

న్వ్ కులు లెక్కకు మించినవారు బహూువిధముల నలరారుచున్నా రు. వారి 

'అంంంగుట యెట్లు? 28, రాత్రి పగలు, వెన్నెల, చీకటి, విచారము, 

అనుజు*రము, నెట్టుజుంగనగును? 24, స్మరణ, విస్మరణములయొక్క-యు 

వ్య_స్తత, అవ్య స్త సతలయొక్క_యు, (బతీతి అనుమానములయొక్క-యు స్ధితి 

సిత మిట్రెదే! 295, వివేకములేనివో న్యాయాన్యాయములు, యుక్తా 

యు కములు, మున్న గునవియెల్ల నెళ్లెతుంగనగును? 26. కార్యకర్తను, 

వ్యర్ధుని, చఛూరుని, పిజికిపందను, ధిని, అధర్మిని, తెలిసికొనవలెను 27, 

భనాథుని దర్శిదుని వర్తకుని దొంగను, సత్యమును అసత్యమును తెలిసి 

కొనవలెను 28, (శేషుని కనిన్టున్తి (భష్టుని అంతర్నిష్థుని సారాసార 

విషు*రమును స్పష్టముగా తెలిసికొనవలయును 29. 

పదియవ సమాసము _ త్రిగుణములు _ పంచభూతములు 

పంచభూతములనే నీజగత్తు నడుచుచున్నది. ఇదియంతయు బంచ 



న్రి 
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భూతవ్యాహామే.. పంచభూతములు వెడలిపోయిన. విదస నుండునది 

యెద్ది? 1. (ప్రక భూతములమహిమ _ నింతగొప్పగాం జెప్పితిరి. కాసి 

(తిగుణము. లెచ్చట జనించినవి? దయచేసి తెలుపుడు? 2. (ఉత్తరము) 

అంతరాత్మ ఐదవ భూతము. _ త్రిగుణములు దాని కంగభూతములు, 

ఈవిషయమును సావధాన చిత్తముతో వివారింపుము కి. జరిగిపోయిన 

దానినెల్ల భాతమందురు. ఆ జరిగిపోయిన దానియందే (తిగుణములుగూడ్ 

వచ్చిపోయెను. ఇంతటితో సంశయమూలము శెగిపోవును 4. భూతముల 

కంక భిన్నమైన 'చెద్దియులేదు. సమస్తమును భూతములవలననే యుళ్స 

న్నృమయ్యెను, ఒకటి లేనిచో మజియొకటి యెప్పుడును కాజాలదు ర్. 

అఆత్మవలనం బననము, పవనమువలన అగ్ని, అగ్ని వలన జలము కలుగునని 

చెప్పుదురు 6, జలవుంతేయు సూర్యకిరణముల 'నేడిచేం బేరుకొన్న_ పీదప 

' అగ్నివాయు సంయోగమువలన భూమండలమేర్పడెను 7. అగ్నియు, 

వాయువు సూర్యుండు లేకున్న యెడల సీ ప్రపంచము మిగుల జల్లగ 

నుండెడిది, కాని శీతలత్యమునందుళహాడ నుష్టత్యముండును రి, ఈ విచిత్ర 

మయ (పసంచమును బరమాత్ముండు సృజించెను, సంపూర్ణ్య 'చేనాధారు 

లందతిని నాతడే సృజించెను 9. ఒకవేళ నీ లోకమంతయు శీతలముగ 

నున్నచో సమ స్త'|ప్రాణులు చనిపోయియుందురు, లేక యంతయు నుప 

ముగా నున్ననుగూడ లోకమంతయు మాడి పోయెడిది 10. భూమండ 

లము సూర్యకిరణములవలన నేర డిన పిదప నింకను గొన్న యుపాయ 

ములు భగవానుండొనరించెను 11. వర్ష ర్తువు నేర్చజచెను, దానినలన 

నుష్టముగనున్న భూమండలము చల్ల(బడెను, సిమ్ముటం గొంచెముస్టము, 

గొంచెముశీతలమునగు శీతకాలమును నిర్మించెను 12. _ శీతకాలమున 

జనులు కష్టము లొందుచుందురనియు వృతూదులెండిపోవుననియు భగ 

వంతు డుష్షకాలమును నిర్మించెను .1కి. ఆ యుష్ష్రకాలమునం గాడ 

(చాతః కాలమును, మధ్యాహ్నా కాలమును, సాయంకాలమును నేర్పజుచి 

న్తమ్సు ఉస్షము నిర్మించెను 14. ఈ విధముగ, భగనంతుండొక దానివెంట 

నొకటి సృజించెను. [క్రమముగ నన్నింటికి నియమబంధము లేర్చడెను, 
ఈ నియమబంధములవలననే (ప్రాణిమా(త్రుల జీవితము స్థిరపడెను 15. 

నానావిధములు, కఠినములు నగురోగములు (ప్రాణులను బీడించుచుండుట్ల 
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జూచి భ౫ంవంతుండు ఓీవసుల సృజించెను, (ఇదియంతయు జరిగను ఇశో 
సృస్మీ౦ివరణము నెజుంగనిలసియున్నది 16.  ర్లశేతస్సులే 'చేహమూల 
ముగు. ఆ జలముతోనే దంతములేర్చ'శను, బ్రిట్రీ భూమండలమునలల 

నొనిొరత్న ములుగూడ నేర్భణను 17. అన్నీంటికిని మూలము జలమే 

యని (హీంపుశు. జలమునలననే యా జంబాటములన్ని యు నడుచు 

చున్న. జలములేశపోయినచో నంతయు శూన్యమేయని ఛానింపుడు, 
. జలమేవేని చో (బాణిలోక 'మచ్చటనుండి గలుగును? 19, ముకాసల 

ముం శక్ర గహామునలెః (బ్రకాళశించు వజములు, మాణిక్యములు, ఇంద 

సిలములు్కు మొదలగునఫయెబ్న జలమువలననే కలిగెను 19. "జీని మహిమ 
నరీ॥స సాధ్యమగనును? అంతయు నిశ్రణమయ్యెను. 'వేజువేజుగ నెట్లు 
గాసంపయలము? 20. హృదయమున సివేముగలుగుటనై యేదియా 
కొగాచము 'ఇెన్పిలిని, సబగపురుషులు సర్వమును (గహీ హింపలోలుగుదురు 21, 
అన్నింటిని (గహింసగ బుట యసంభనము. సౌస్రుములకుం బరస్సర 

ముగ ఐక్యము కుదురదు. అనుమానము'చే 'నేదియు నిశ్చయముకాదు 22. 
భగనంతుని గుణము లగాధములు, శేవుండు సైతము తేన నోటితో 

భగనన్మహిమలను వర్ణ ౦సయజాలండు, సరమాత్ముండు లీని 'వేదనిధినిగూడ 

నషగగముగనే భావింపుఃడు 28. ఆత్మారాముం డందటిని "బాలించు 

చుసా శు. అతం డీసమ స్త స స్థ తిలోకములను నిర్వహించుచున్నాండు, 

(తంయొక్యండు లేసివో స్ లో మంతయు మట్టిలోం గలిసిపోవును 24, 

ఆత్మా చాముడు బేసితానున 'నేదియు నుండజాలదు. అ పరమాత్ముండె 

లేనిచో (దిలోశములందలి సమస్త (పోణులును మృతతుల్యములు విర, 

అత్మ "బీశపోయినవో మరణము గలుగును. అత్మలేకున్నవో 'నెివండు 

జీసిసలాులడు? ఈ యంశఛమును అంతేఃక ర మునందుం జక్క. వివేచింప 

వలయును 26, అత్మ లేక సన్నవో సపేకపూర్వసగముగాం ఊలిసికొనుటగూడ 

జరుగదు. అందటును జగదీశ్ణరుని భబింపవలయును 27. ఉపాసన (ప్రకటన 
మగుటవలననే యి సొబారము నిదితమయ్యెను,. కావున బరభూాత్ముని 

నుసాసనము గావింసవలెను 28. ఉపొసన మానవునకు గొప్ప ఆశ్రయము. 

పొసనలేకున్న చో? గార్యము నడువదు. ఉపాసనమును మాని యెన్ని 
ముపాయములనై నం గావంపనిమ్ము. అవి సఫలములుగావు 29, సమర్ధని 
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యా(శయము గడింపనివాని నెవండై న నులిమివేయును. కావున లేచినపుడు, 

కార్పుండి యున్నప్పుడు నిరంతరము భగవంతుని భజించుచుండ 

వలెను 80. భోజనము, సాధనము, అభ్యాసము వలననే పరలోకము 

లభించును. ఈ యంశమునందు విశ్యాసముంచవలయునని రామదాసు 

నుడువుచున్నాండు లి. 

పదునాణన దశకము సమాప్తము. 

టో 
ఖా 

EA 



పదు నెడవన దశకము. 
* 

మొదటి సమాసము _ అంత రాత్య సేవ 

నిశ్చల (బవహ్మామునందుం జంచలమగు ఆత్మయున్నది. అన్నింటి 

కంికెను నావలనున్న పరమాత్ముడే చై_తన్యు(డును, సాతీయు జానా 

త్భు(కును, వడ్డుకేశ్వరుడును నై యున్నాడు 1, ఆతండే సర్వజగత్తుల 
కీశ్వరుంశం. కాననే జగదీశ్యరుడని యాతని నందురు. ఆతనివలననే యి 
సృష్టి సిస్తారమంతయు నేర్చడెను 2. శివశ క్రి జగదీశ్వరి, |ప్రకృతిపురు' 

మ(డం, పరమేశ్వరి మూలమాయ, గుణేక్యరి, గుణకోభిణి 8, ఇత్ర 
జండు, (దష్ట్ర కూటస్టుండు, సాక్షీ, అంతరాత్మ, సర్వదష్ట్ర శుద్ధస క్వ్వము, 

వముహ_త్త _త్త్వేము, పరీవీ.చువాండు, జీవేశ్వరుండు, సాధువు ఆ జగదిశ్వు 

రుండె కమైయున్నాండు 4. (బహ్నా విమ్షు మహేశ్వరులు, నానాపీండ 

ములలోని జీవేశ్ళరుడు, అంకను జిన్న యు 'బెద్దయునగు (వాణివూ' 

(త్రులును. నాజగదీశ్వరుని భాసింపః జేయుచున్నవి 5, అంతరాత్మ చేవా 
రూపమున 'దేవాలయమునఈ గూర్చుండి యున్నాడు. భజనముగావింవని' 

చో చేవామును దండించును. కాననే భయవశమున నాయంతరాత్మను. 

భజించుచున్నారు 6. సమయమునకు భిజనముగావింపని వానిని ఆసమ 

యమున భగవానుడు (తోసివేయును. కాననే సమస్తజను లాతని' 
భజించుచున్నారు 7. అంతరాత్మ యెప్పూ జేవిషయము నవేతీంచునో' 

యపుడె జనులు దానినాసంగుచున్నారు. ఇ్రప్టి జనులందజు అంతరాత్మను 

భజించుచున్నారు 8, పంచవిషయక నైవేద్యములు అంతరాత్మ 
ెపుడువలయునో యపుడె యనుర్చవలయును, అట్లు గావింపనిచో: 
నాకులాముననే రోగములు కలుగును 9. వై వేద్యము సకాలమున లభిం 

పకున్న -చో నంత రాత్మయుండడు. అతండు బవాువిధభాగ్యములు వైభ 

వములను బడార్థములను విడిచివెళ్ళిపోవును 10. వచ్చెడిసమయమునం 

దీతండు (అంతరాత్మ ఎవరిక్రైనం చెలియనీయండు. ఎవరికిని యాజాడ 
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పోకడలు శెలియన్ర. అతడు (అంతరాత్మ దక్క- నెవ్వరు నాతనిహార్చి 

యనుమానింపం జాలరు 11, చేనునిగాంచుటకు చేనాలయమును 'నెదు 
కవలయును. ఎచటనై న నొకచోట దేవాలయ గుణమున దేవుడు (ప్రకట 
నమగును 12, ఈ నానాజేవాములే చేవాలయములు. వీనియంబే 
జీవేశ్వరుండు నివసించుచున్నాడు. నానావిధదేవాములు గలను, వానిలో 
భేదము లనంతములుగ నున్నని 1కి, ఈ నడుచుచు దిరుగు నున్న 

చేవాలయములలో 'చేవు(డు నివసించుచుండును, ఎన్ని చేవాలయములు 
గలవో వానినన్నింటి నెబుం వలయును 14. మత్స్యము, కూర్మము, 
బహుకాలము భామండలము ధరించిన నరాహము మొదలగు ననేక 

కరాళ వికోరాళనిర్శ్మలదేవాలయము లెన్నియొ గలిగి నశించినది 15, అనేక 
చేవాలయములలో నాతడు సుఖంచుచున్నా(శు. సము[దమువలె 
నాతడు సుఖముచే నిండి పూర్ణుడగుచున్నాడు, కాని యాసుఖమెల్ల 

కాల ముండదు, సుఖ మశాశ్వత ము (అతండు సుఖముతో లిఫ్పుడు 

కాడు 16. అగాధక ఫత్యోముల. నొనరించు నా య శాశ్వత విరోమణి 

కనుపింపకున్న నేమి? వా_స్తమునకు ధనియనియు ధనాథఢ్యుండనియు నాతనినే 
(బశంసింతురు 17. అబేవునియెడ లవమ్యముంచినవో అభేదత్వము 

కలుగును. ఆతనికి విముఖుండుగనున్న చో "భేదము కలుగును 18, అన్నిం 
టికి నాతడు మూలమెగాని కాన్పింపండు. భవ్వుయును భారవహాం 
డును నై యుండియు నాతండు భాసింపండు, ఒకతణవమూ(తమేని యొక 
తావున నుండండు 19. ఆ పరమాత్ముని స్థితి యిట్లగాధముగ నున్నది, 

ఆతని మహిమ లెవ్వరెజుంగుదురు? ఓ సర్యోత్తమా! నీ లీలలను నీవే 
యెజుంగుదువు 20, ని త్యానిత్య్వవివేకశాలియగు పురువుని జన్మమే 
సార్థకము, ఇట్టి పురుషుడు బ్రహాలోక పరలోకములను రెంటిని సాధింప 
గలడు 21, మననశీలుండగు జనులకడం బరమాత్ను( డఖండరీతిగం చెదరక 
యుండును. నివారించిచూచినవో ఇట్టపురువుల పూర్వసంచితపుణ్య 

మనుపమానమని నిదితవుగును 22, (ప పరమాత్మునికిట్షి పురుషులతో) 
అఖండ (సం) యోగము గలిగియుండును, కాననే వారల ఈోగులం 

దురు. (పరమాత్ముని శెవనితో సం) యోగము లేకుండునో వాయు 
నియోగి (ముఖ్య, కాని వియోగికూడ యోగబలమునలన యోగి 
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యగును శకి, జానులగునారలు జనులను సన్మార్లమునందు? (బవేశ 

స్య్రొదురు, వారల మహిమ యట్టది. ఈంతనేర్చిన వాండజెదుటనున్న చో 

ముసిలి పోనున్న వాని నుజ్జరించుట కీర్తన ధర్మమని తలంచును 2కి, 

న ాలసూమ్మ్ త్ర _శ్వంివరణ 'పుటింగి సంద్య బహ్మాండముల స్వరూపము 

(హించి. అనుభనముగడించిన పురుషులు భూమండలమున మిగుల 

నరుదుగనున్నారు న. అఖండనివరణముణో వేదాంత పంచీకరణమును 
"జిలిసికొననలెను,. మహాప గములనో నంతఃకరణ రహాస్గము [గ్రహింప 

పలెను 2. పృఫియందలి వివేగళాలుర పరిచయము ధన్యత్వము 
గలిగించును. వారల యుసదేశముల నాలించి (పాణిమ్నాత్రులు సద్దతి 

నొందుదురు 27. సశ్సింగము, సచ్చ్బా స్త్ర స్ప(శవణ నివరణము తెంపుళేనట్లు 

జరుగస'తాన్సన సత్పంగపరోప' గారములకు స సంబంధించిన ఉత్తమ గుణములు 

లభించును 28. సత్కీ- ర్తియుగుండగు ప్పురువుండు పర మేశ్వరాంక సంభూ 
కండు. ధర్ముసంస్థాపనమునగు వలయు నుత్సాహాము వారలయంబే కని 

సించును 29. సహీరాసారపివారము (శమ సునది, దానివలన జగముద్ద 
రింసంబడును. సంగత స్ధగమునలన చెందక" పురుషు లనన్యులై రి 8ీ0. 

అజా! ఖీ -» 

రెండవ సమాసము .. శివశ కి నిరూవణ ము, 

(బ్రవ్మాము అ'కాశమునలె నిర్మలను, నిశ్చలము నై యున్నది. 
అది నిరాకారమును, “కీనలనును, నిర్వికారమును 'నై యున్నది 1. దాని 

కంతమే'రేదు, అనంతేమును శౌళ్వతమును సదోదితము నై యున్నది. అడి 

య శొంతమైనదికాదు. నిరంతరము ఛొంతేముగ నుండును 2. సపర్మబపహా 

ఫినాఖీ, అది అకాశమువళలె వ్యా స్తముగనున్నది. విణుగదు. తెగదు, 

పగులదు, నిరంతరము యభావిధముగా నున్నది 8. పర్భబవహ్మామునందు 

జ్ఞునములేదు, అజ్ఞానము లేదు. స్మరణములేదు నిస్మరణనములేదు, అది 

యఖండమును, నిర్హుణమును, నిరనలంబనము నై_యున్నది 4. అచట 

చం్యద్రుండు సూర్యుంయు, అగ్నీ, చీకటి, వెలుతురు మున్నగునవి యొన్న్వి 

యునులేవు. ఉపాధిగంకు “వేటుగ నొక్కనిరుపాధి (బ్రహ్మమే యున్నది. $ 

ఫిశ్చులమునందు జాగరూకమగు స్మరణమును చై_తన్యముందురు. గుణముల 
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సమానత్వ కారణమున దానిని గుణసామ్యుమందురు 6, ఆకాళశమునందు 

మేఘచ్భ్చాయ వచ్చునిధముననే (పర్యబహ్ముమునందు మూలమాయ 

యున్నది, (ఆకాశమునందు మేఘముల రాకపోకల కెటుల నాలస్యము 

కలుగదో అశ భుూలమాయయొక్క. ఉద్భవ లయముల కాలస్యము 

పట్టదు 7. నిర్లుణమునందు గల గుణవికారమే పడ్డుణేశ్ళరు(డు. దాని నర్ధ 

నారీనకేశ్వరుం డందురు 8, మజియు అఆదిశ_క్లీయనియు, శివశ_క్రియనిగూడ 
దానినే చెప్పుదురు. అన్నింటికి నదియే మూలశక్తి నానావ్య కులు దాని 
వలననే నిర్మాణమయ్యెను 9. శుద్ధసత్వమును, రజ స్తమములను దాని 

వలననే యుత్పత్తియయ్యెను. వీనిని మహృత్ష్యము లనియుు గుణక్షోభిని 
యనియు మాయ యనియు నందురు 10. మూలమునందు వ్య క్రీయే 
లేనపు డచటికి శివళ క్రి యెక్క-డనుండి రాగలదు? అని యా యంశమున 
నొకసంశేయము గలుగవచ్చును. సావధానులరై యీ శంకకు సమాధా 

నము వినుండు 11. (బ్రహ్మాండము మొదలు పిండముదనుకను, పిండము 

నుండి (బహ్మాండము దనుకను విచార మొనర్చిన యెడల నీ యంశమున 

నిశ్చయము తెలియును 12, విత్తును బగులగొట్టిచూచినవో దానియందు 
ఫలముగన్నింపదు. విత్తునుండి వృతుము వృద్ధినొందినపిమ్మట నా వృతుము 
నందనేక ఫలములు గలుగును 1కి, ఫలమును బగులంగొట్టినవో దాని 

యందు విత్తులుగాన్పించును. పిండ (బహ్మాండములస్థితి సై త మిట్టిదియే 14, 
పిండమునందు నరనారీభేదములు "రెండును స్పష్టముగా నున్నవి. మూల 
మండే యీ భేదము లేకున్న-వో అనంతర మెట్టు స్పష్టము కాగలఃదు? 

(నరనారీభేదములు "రెండును మూలమాయయందే (పకృతి పురుషరూస 

మున నున్నవి 15. నానాబీజ రూపములు” నున్న బీజములయం'జేమి 
యుండదు? అంతయు నుండును. కాని సూవ్మరూసముతో నుండును, 
ఇందువలననే భేద మొక్క-మాజుగ భాసించుటలేదు 16. నూలమునకు 
మూలము వాసన, ఆ వాసన తొలుత కనిఫింపదు, సూలము' లేకున్న చో 

ఏ విషయముననేని యనుమానము క లుగజాలదు 17. గ్ర ల్పనమువలన 

సృష్టి యేర్చడెనని వేదళాస్త్రములు వాకొనుచున్నవి. కాని కల్పనము 
కనిపించుట లేదు. బ్రంతమా(తమున దానిని మిథ్యయని 'వెప్పంగూడదు 18, 
ఒక్కొ-క రాజన్న మొక్కొ-క గా తెజివ లె నడ్డుపడియున్న ప్పుడు (ఎన్ని జన ము 
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లిదివజకు లభించెనో అన్ని తెజ లడ్డుపడినప్పుడ సత్యవిచార మెట్టు 
సకదమగును ? నిశ్చితపిషయములు అశు సూధములు నుండును. 

గూథత్వమే నిశ్చయమునకుం చాను 19. పురుషులందును క్రీ సెలయందును 

వహించు జీవ్రలందణు నొక్క-టియె. కాని డేవాస్వభావములు వేబువేటుగ 
నుండును 20, కావుననే (స్రీ (స్ర్రీవలన నావళ్యకములేదు. వీిండమువలన 

(శ్రుహ్మోండవీజమును నిశ్చయింపనలెను 21. స్ర్రీహృదయము. పురుషుని 
విరాదికిని పురుషుని హృదయము. (స్త్రీ మిందికిని |బ్రసరించును, మూల 
మునుండిరమీ యీ వాసనాస్థితి వచ్చుచున్నది 22, ఆదినుండి వాసన 
ఉ9ఇనీదముగనున్న ది, "చేవాసంబంధమున నది భేదముందుచున్నది, చేహ 
సంబంధము విడిపోవలనే భేదముగూడ  విడిపోనును 2కి. నరనారీ 

నంరాలము శివశక్తి యందున్నది. జనములను గై_కొనుటనలన సీ విష 

ఒముము "చక్క విశదమగుచున్నది 24. నానావిధములగు (పేమవాసన 

టాొకరిని 'వేజొకరికి తెలియవు. తీక్షమగు దృష్టీ వలనంగొంచెముగ నను 
ననవానము వమూూతము కలుగును 25. 

బాలకుని వానితల్లి పాలించుచున్నది. పోషీంచుచున్నది. పురుషుని 

నబన నీ వనికాజూలదు. వనితవలననే ఉపాధి వృద్ధినొందుచున్నది 26. 

(తల్లికి బాలుని పోషించుటయందుు రోత్క (శమ, “అలసత, విసుగుదల 

ఇొలుగదు. తల్లికిందప్ప (బాలుస్ప్ర్రై బ్రంతమోహ మితేరుల కుండదు 27. 

నా నొవిభములగు ఉపాధులవృద్ధి నొందించుటయు నానావిధ మోహ 

శయులతో శిశువును నశపరచుకొనుటయు నామె యెజుంగును. నానావిధ 

కనులగు (పొపంచిక (వ్రీతుల ననుసంధింపంచేయుటనుగూడ నామెయే 

ఊమెబుంగును 28. పురునునకు (ఆడో విశ్వాస ముదయించును. (ప్ర్రీకిం 

యురువునియడ నానంద ముదయించును.  ఉభయులను బరస్పరవాసనలు 

జుంధించివై చినవి 29. ఈళ్వరుందొక గొప్పజాలమును నిర్మించెను. 

టొనిలో మనుజులు చిక్కు-కొందురు. ఎనరికంటుకొనినను వదలించుకొన 

కీలుగాని జిగటను నిర్మించెను 80. (స్రీ పురుషుల కీవిధముగా* బరస్స 
రము మహాో(ప్రీతి కలుగుచున్నది. |క్లీతి సనొతనముగ (మూలమాయవలను 

ఆదినుండియే వచ్చుచున్నది. ఇది వివేకముత. (బ్రత్యతుముగాం జూడ 

వలెను తి1. ఆదియందు నూత్మ ముత్పన్నవయ్యెను. పిమ్మట నొ 

ళ్ 
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సూత్ముము స్పష్టమై కాన్సించెను, ఈ “రెంటినలన నుత్స _త్రీకార్యము 

నడుచుచున్నది 82, వా స్తవమునకు శివశ క్తిరయే మూలమునందు౧టేను, 
తరువాత వధూవరులైై ర. పిదప నెనుబదినాలుగు లతల యోనిససారము 
లుగ వ్యాపించిరి లికి. ఇచ్చటం (బత్యతముగం జూపీన శివశ గ్రరూపమును 

(శోతలు పృాదయములోనికి. 'దెచ్చుకొనవలెను, విచారము. లేకుండ 
నుడివిన వాక్యము వ్యర్థమని (గ్రహింపనగును శి4, 

అజం? MND rrr 9 

మూడవ సమాసము - అధ్యాత (శ్రవణము 
ఆగుమాగుము! వినోమువినుము! తొలుదొలుతనే [గ్రంథమును 

విడిచివేయకుము. చెప్పినదానిని సావధానముగా నాలింపుము 1, అన్ని 

(శ్రవణములలో ముఖ్యమైనది ఈ అధ్యాత్మనిరూసణ( శ్రవణము. "కాన్రన 
ఈ విషయమును సుచితాంతఃకరణమున వనిణారింపనలయును ల. |శవణ 
మననములను' విచారించినవో నిదిధ్యాసమువలన నిశ్చయము? మోతము 
సాయోత్కా-.రమగును. అది బుణరూపమున నుండదు.  బుణనును'బేరునే 
యిత్తుకొనకుము లి, సానావిధములగు రత్నముల బరీఖీంచునపుశును 
బదార్థ ములను దూచునపుడును ఉత్తమమగు బంగారమును 'వెండినిగఆుగు 

నపుడును సావధానముగ నుండవలయును 4, నానొవిఛభములగు సోణిము 

లను లెక్కీ-ంచునపుడు నానా |పకారములగు పరీకుల నొనర్చునప్పుడును, 
వివేక శాలితో మాటముచ్చటలుగావించునపుడును, మనుజుడు సావధానిగ 
నుండవలయును 5. ఎట్లన? లభాపార (భివపూజూవి పము) నుందు 
ధాన్యమును వరివరి పూజించినయెడల 'బేవత తృ్సినొందును, ఒకప్రక్క 
నుండి మంచివి చెడ్డవి పొటింపక పూజించినచో 'బేవత కనూాన్నత గలు 
గును. అది తన హృదయమున మోభించును 6. ఎప్పుడైన జేకాంతము 
నందు సూమయ్మాంశమును 'యూచింసవలసి వచ్చినచో మిగుల జూగయార్ల 

తయుం 'దెలివియు గలిగియుండవలెను, అధ్యాత్మ ఏచారణమునం దంతకుః 
గోటిరెట్లు అధికముగా సావధానత గలిగియుండవలెను 7. అభ్యాత్శ్మనధ్య 

మిగులం గఠిన మైనది, అదివృత్తాంఛములు కథలు, వా _ర్తలు, నోటగోములు 
గొప్పవగు నవతారచరి తములకం"ును మిగుల గాలిన్వ మైనది 8, గతించిన 
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కొమయముల (కథలను వినుటవలన జేతి కేమిలభించును? పుణ్య(ప్రాప్రియగు 

సని క్రొందబందురు. కాని యది యేమియు గనువించుటలేదు 9, అధ్యాత్మ 

నిరాపణస్థితి యట్టిదికాదు. దీనివిచారము |ప్రతీతిపూర్ణ ము. దీనినెజుంగుట 

వలన సందేవాములు నశించును 10. అనేకులు మహానుభావులు జనించి 

యమురణించిరి, వారలందణు అత్మమూలముననే వర్తించిరికాని ఆత్మ 

ఈముహీమను ెలిసికొనందగినవాం డింతవణుకు జనింపలేదు 11. యుగాను 

_ఆఈముగములనుండి ఈ (త్రిలోకములను అత్మయొక్క-టియే  నడుపుచున్నది. 

"ఆ "వున ఆత్మసిచారమును మాటిమాటి కొనర్సవలయును 12, 

(సాణు లనేకములు జనించుచున్నవి. అనేకములు మరణించుచున్న వి. ' 

తమతమ కార్యములను ఇష్టానుసారముగా వరి ంచుకొనుచున్నవి 1కి, 

ఇినియందలి యాత్మ యఖండరూపముగం  |బ్రకాశింపకున్నదో యా 

"ఇజిహాము వ్యర్థమే. పాసము!  అత్మవిచారములేని కష్టదేహము 

ఏమి యెజుంగలలదు? 14. ఇట్టి యాత్మజ్ఞానియే (శేష్టుడు. ఆతనికి 

సమానుం డెవ్వండంనుగాండు, లోకములోని ఏవేకవంతులే యూయంశము 

ెజుంగుదురు 15. పృథిన్యాప స్తేజముల విచార మో భూమియందే 

లభించును. కాని యన్ని తృత్త్సములకును బీజమగు అంతరాత్మ వేజుగ 

. నున్నది 16, వాయున్రనకో ముందుంగూడ వివేకము గావించు పురుషునకు 

ఆత్మ సమిపముననే లభించును 17. (క్రమముగా నసూక్మురాపమునుండీ 

'ఇనాయున్రు, ఆకాశము, గుణమాయ, (ప్రకృతి పురుషులు, మూలమాయ, 

మున్న గువానిని వివారమొనరించి (ప్రతీతిని గడించుట మిగుల గఠినము 168, 

మాయాదేవి జంజాటమునందుః దగులొ-నిన వీదస నెవడు సూమ్మము 

నందు మనస్సు లగ్నము'వేయగలండు? సూత్ముమునందు మనస్సు లగ్నము 

7గావించువానికి సందేవావృ త్తి నశించును 19. మూలమాయ (_బహ్మోం 

డమునకు నాలుగవచేహూము.  నిబేహుండు కావలెను, విదేహుండు 

_ (హీకుండు అగు సాధువే ధన్యుడు 20. సారమువలన ఉన్న తస్థాన 

మున కెక్కు-వారికి ఊర్ల (గతి లభించును, (మోవీము లభించును) 

పదార్థమునంటే పడియుండువారల కేధోగతి కలుగును 21. పదార్థములు 

వరూాచుటకు మిగుల యోగ్యములుగా నుండును. కాని యని తణమాత 

ముననే నాశన మొందుచుండును, ఈ కారణమున జనులు ెండుపవిధము 

ఏ 
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లను (భో ష్టులగుచున్నారు 22, కావున బదార్గజ్ఞానము మజియు నానా 

విధానువూనము మున్నగువాని నన్నింటిని దొలంగి నిరంజన పర్యబహ్మా 

మును శోధించుచుండవలెను 28. అస్టాంగయోగమున్కు విండజ్ఞానమును, 

అంతకంకును గొప్పదగు త _ల్వేజ్ఞూనమును, దానికంకును బెద్దదియగు అత్మ 

జ్ఞానమును వివారింపవలెను ౨4. మూలవూయ కావలితానును మూల 

మునందు (ఆదిలో) హారిసంకల్పము (అహం (బహ్మాస్మి అను దాని 

స్ఫురణము) కలుగు (ప్రదేశమేదియో యటకు ఉపాసనయోగముత్ య 
జేరవలెను 25, డానికావల నిఖిలమును నిర్దణమును నగు (బహ్మము 
గలదు. అది నిర్మలముగను, నిశ్ల ప లముగ నున్నది, దాని నా కాశముతో. 

బోల్పవచ్చును 26. అది యిచ్చటనుండి యచ్చటివజకు నిండియున్న ది, 

అంతియగాదు. (ప్రొాణిమాతులతోం గలిసియున్నది. పదార్థముల నంటి 
యున్నది. అన్నింటియందును వ్యా ప్పమెయున్నది 27, దీనికి సమానమగు 

గొప్పది వేజొకటిలేదు. దాని విచారము పిండ బహ్మాండములు సంహార 
మైనపిదప విదితమగును, అదియంత సూయ్మోతి సూక్ళుముగనున్నది 28, 

పిండ బహ్మాండము లున్నను ఒకవేళ వివేక (పళయమును జూచినపతమున 
నైనను వాస్తవములో శాశ్వత మెద్దియను నంశము విదితముగాం 
గలదు 29. సమ_స్పతే త్ల్యములను వివేచించి, సారాసార విచారమొనరించి 
పిదప సావధానము ననుసరించి సుఖపూర్వకముగా (గ్రంథమును విడిచివేసిన 

యెడల హాని యేదియు నుండదు సుమా త0, 

x 
నాలుగవ సమాసము -- సంశయమునశింప( యుము, 
పలువురి కుపకరించు నుపయోగమును 'జెలుపుమని (పారించిన 

చో వ ర్త (శ్రోతను కలంత బెట్టంజనదు. మజియు. జెప్పుచుణెప్పుచు? 

(గమమును వికువదగదు 1. [శోతయేబేని సందియమును దోలంగిం 
పుమని కోరినవో దానిని వెంటనే నివారింపవలయును. 'తొను నుడివిన 
మాటవలనం దనమాటయే ఖండమగునట్లు భావీంపంజనదు 9. ముందు 
జెప్పజోవుదానిషయి. ఛ్యానముంచుటవలన “వెనుకణెప్సిన విషయము 
(అసంపూర్ణ ముగ దిగంబడునట్టు భావింపదగదు. అంతియగాదు. "వెనుక 
జెప్పినయంకేము పె ధ్యా సయుంచుటవలన( 'జెప్పంబోవ్రుసంగతి మనస్సున 
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క ంటనట్ట్సును భాపింపయజనదు. ఈ పరిస్థితు లన్ని తొావులందును గలుగు 

అింఘున సై తము మాటలాడరాదు ల్, స్వయముగా దాను మునింగి 

వోన్ర -ఈంతకాండు. ఇతరుల నెటుల వెలికకీయలలయడయ? ఇట్లుసందేహ 
మగ్ను లజ జనులసరదేహముల వహారింపలేనివా'డు జనుల నేమి యుద్ధ 

రింవలొలడు? 4. ఒకవేళ మనము సంహోరమును నర్ధి ంపవలసి యున్న యెడల 

అన్ని ంతికిసారమునుగూడ వివరించుట ఆవశ్యక ము. మజీయు దు స్తరమగు 

నూాంమాానదియొక్క- యావలితీఠమును జేరగల్లువిధముగూడం జూపింప 

వలెను గ. ((పసంగమున్ఫ ఎన్నిసూక్ళునామములను గై_కొందుగో వాని 

యనస్ని టి రూపములను (పకటన మొనర్చి (కోతలకు జూపీంపవ లెను, 

అప్చూచేే విచార నీలుండురా ఈవ Es యని లోకులు (బశంసింతురు 6. (బ్రహ్మా 

మన నెక్ట్రిది ? మూలమాయ యొట్లున్నది ? అష్టధా(ప్రకృతియు శివ 

శ్ర_క్రిరాము నేవిధముగనున్నవి? అట్టే షడ్గుకేశ్ళరునియొక్క-యు గుణసామ 

ము (గుణమాయ యొక్కయు స్టితిగతు లెట్టివి? 7. అర్థనారీనకేశ్వ 

రుడు ప్రకృతిపురుషుల విచారము, గుణటోభిణి, అపిమ్ముటం |ద్రిగుణ 
ములు ఎట్లుండును? 8. పూర్ణపకుమున కాదియేది? అంతమెద్ది? వా 

బాపి ంశ, లతయ్యాంశములకు భేదమెద్ది? మున్నగు నానాసూమయ్మోంశముల 

వి “దించు సాధుపురువుండు ధన్యుడు 9. అట్టిసాధుపురుషుం డెన్నండును 

నాం "విధములగు వ్యర్గవిస్తారములలోం దగుల్కొ-నండు, చెప్పిన దానినే 

మలల జెప్పు. పరమేశ్వరుని మనస్సులోనికిం గొనివచ్చును 10. 
పర్నజుహ్మము విశుద్ధము, ఏకము నై యున్నదని యొక్క-నూాటజున్సు 
కాడు జగత్తంతయుం బర్యబహ్మమేయని యొక్క-వమాటును, (దష్టయును 

సాలీకయును, అన్నింటి కావలనున్న సత్తామ్నాత్రమునునై యాపర్మబహ్మా 
మవఐన్నుదని యొక్క-మాటును జెప్పువక్త సరియగువక్త గాడు 1. 
ఆతడు (అవక్త్ర నిశ్చలమును జంచలముగను జంచలమును నిశ్చల పర 

(బుకాముగను జెప్పును. ఇస్తే బరస్పరభిన్న భావములను (శోతలకుం 

గలంగంజేయును.. ఒకదానినేని నిశ్చృలము గావింపడు 12, అతండు 

చం-చల, నిశ్చేలముల నన్ని టిని గేవలపై తన్యమనియే వివరించును. అంతి 

అవంగాక భిన్న భిన్న రూపములను స్పష్టపజచి వివరింపయజాలడు 1కి. ఈవిభ 

న ఆ వ్యర్థ మాయాజాలమునందు స్వయమునంబడియున్న వాండు ఇతేరులకు 
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నెట్లుబోధింపగలడు? _ నానావిధములగు నిశ్చయములను గావించుటవలన 

(అస్థిరములను నిక్చృయములని _నినరించుటవలనృ న్యర్థములగుసందేహ 

ములు "పెరిగిపోవును 14. (భ్రమను పర్మ్ణబహ్మాముగను, పర బహ్మమును 

(భమగను వివరించుచు అసమర్గుడగువ కతన జ్ఞాతృత్వవివను (బకటిం 

చును 15. ఆతడు శాన్ర్రము లాధారముగా( జూపుచు అనుభవము 

లేని నిరూపణము లొనరించుచు సందియముల దీర్చుమున్న6 గోపగించుచు 
నుండును 16. జ్ఞాతయయ్యును బదార్థావేవయు నిస్ప ్ రహారహితుండును 

నగువాండు పాపము ఇతరుల కేమి బోధింపగలడు? సొం "సిర నిశ్చ 

యము జరుగనలెను 17. వ్రైద్యుయ తన వ్యూతల మవాల్ష్వమును 
మిగుల [బళంసించును. కాని మాతలు కొంచెమేని గుణమోయను. 

అనుభవములేని జ్ఞానస్థితి గూడ నిట్టిదే 18. సారాసార పొచారములేని 

తొన్రన సమస్తమును అంధకారమే, అచట నానావిధ పరీక్షలను గూర్చిన 
విచారము జరుగజాలదు 19. అవివేకియగువ క్ట పాపపుణ్యములను, నరక 
స్వర్గములను వివేకావివేకములను అన్నింటిని సర్వబహ్మమని చెప్పును 20, 
అతడు పతితమును పావనమున్కు నిశ్చయమును అనుమానమును 

గూడ (బవ్మారాపమని నిశ్వసించును 21. సమస్తమును (బహ్మారూపముగ 

నున్నతానున (బవహ్మామునకంకె వేజుగుదానిని నెవడు విడదీయలోలం 
డు? శర్క_రామమయముగ నున్న తావున వేజువస్తువు నెట్లు, సమకూర్చం 
గలుగుదుము 22. ఇక్షు సారాసారము లేకాకారమగు తావున అవిభార 
ములు (ప్రబలున్లు. విచారమనునది నామమ్శత్రమునకుంగూడనుండదు 28, 

వంద్యమున్సు నింద్యమును నేకమగు తావున చేతికబ్బునది యేమున్నది? 
మత్తుపదార్గములు సేవించి మతిచెడి కూర్చుండిన యాత(శు అవకతవక 

లుగ నేదియో వదరుచునే యుండును. 24, ఇళ్లే అసమర్థుండగు వ 
అజ్ఞానరూపమగు భ్రమతో సర్వమును మజిచియున్నా(డు, “సర్వ (బ్రహ్మా? 
యనియే నిశ్చింతముగం గూర్చుండి యున్నాడు. ఆ(తేడు మహాపాపొ 

తుని సత్పురుషుని సమముగా భావించుచున్నాండు 25. సర్వసంగపరి 
త్యాగమును, ఇచ్చకువచ్చినటు లొనరించు విషయభోగమునుు ఒకవేళ 

నొక్కటిగనే ఛావించునెశ నిశ ేషీంచిన చేమున్నది? 26. భేదము 
నీశ్వరుండే కల్పించెను, 'భేదమునిప్పుడు ఆయజ్ఞాని కాదు. ఆతనియబ్బ 
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హసెతమును దుడచివేయలేండు, ఈశ్వర నియమమునకు విరుద్ధముగ నెవ్వం 

'జేవిధముగ సొనర్చంగలండు? నోటిలో 'వేసికొనందగు పదార్థమును అపాన 
ద్వారమున వేసికొమ్ము. (భూతము) 27. వవిషయోపభోగముల 
"కీయేయింద్రియములు నిర సచింపబడునో అవియే యాసాఖ్యములను 

సాంగోపాంగముగ  ననుభసంచును, ఈసమ_స్తజగమిశ్వర _ విరచితము,. 
దీని నియమముల నితరులు ।ద్రిస్పంజూలరు 28. ఇనియన్నియ్యు భాంతివలనం 
గలుగు ప్రమాదములు. (ప్రతితిలేని సమ స్తనిషయము మిథ్య. వెజ్డియెత్తిన 

"వాడు వెల్లిన నేదేని ఛాషించుచుండును 29. కావున సావధానియు, 
అనుభ వసీయుయున్ను జూాతేయు నగువాని నిరూపణముల నాలింపవలెను. 

అగస్ణూనరించినమెడల అత్మ సామోత్కొారమగును, ఎలు! తత్త ణమే లభిం 
చును 80. వెనుకముందుల 'బాగుగా గుర్తెటుంగనలెను. పాదములనుజూచి 

వండు గ్రుడ్డినాండని నిశ్చయింపవలెను. వ్యర్థ 'భావణమును వమన్యపాయ 
ముగ పరిత్యజింపవలెను 81. 

ఒం భాం 

దుదవసమాసము _ అజపొనిరూపణను 

అజపాజపసంఖ్య ఇజునదియొక్క-'వేయి అజునూజులని "పెద్దలు 

నిర్ణయించిరి. నిచారమునరించినచో అంతయు సులభమే 1, (ప్రాణము 
ముఖమునుండియు, నాసిశోనుండియు అఖండముగా నచ్చుచు. బోవు 

చున్నది. సూమ్మదృష్టిణో నీయంేము విచారింపనగును 2. మొట్ట 
మొదట జూచినపుడు స్వరమొక్క_టిగనే గోచరించును, వా స్తవమున 
కాస్వరమునకు మూండు భేదములుగలవు 1, 'తొర=నిపొదము 2. మంద 
ముజనుధ్యమను లి, ఫఘరోరము=ఖర్జము. అజపావివారము ఘోరమున 

కోంొకును మిగులసూత్మ మైనది రీ, సరిగ మ పుధ్య న్మి అను 

నీయుడం అతరములను నుడి౧మాడుము. ఈ గు ప్తస్యరములలో నేదైన 
నొకదానిని మూలముగ భావించి (శ్రుతిస్థానముగం సికొన్సి (క్రమముగ 

టై కిపొమ్ము 4. పరవాచలకుం బి నను పళ్యంతికి (క్రిందను (నాభికివాడ 

యమునకు మధ్య) స్వరమునగో, జన్నస్థానము గలదు, స్వరస్ఫురణ మచటి. 

నుండియే కలుగుచున్నది 5. ఏశాంతమున స్వస్థుండైై కూర్చుండవలెను. 
అచట దీనినంతయు (గ్రహించవలెను, (ప్రయోగము నొనర్చవలెను, 
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పవనమును అఖండముగా లాగికొనవలెను. విడువవలెను 6. వకాంత 

మునందు మానముగా' గూర్చుండవలెను. సావధానిగనో, సుఖిగనో 

యుండి చూచినచో శ్వాసము పై కిలాగునపుడు సోయనియు, వెలుపలికి 

శార్రసమువిడుచునపుడు పాంఅనియు నిస్తే నిరంతరము సోహం సోవాం 

అను శబ్దము కలుగుచున్నట్లు విశదమగును 7. ఉచ్చారణము తేక కలుగు 

శబ్దములను నై సర్గికశబ్దములని (గ్రహింపవలెను, ఆశబ్దము లనుభవములోనికి 

వచ్చుచుండునుగాని వానికి బేరులుమా(తేము లేవు ర. అశబ్బములను 

గూడ విడిచి కూర్చుండునానిని మహామానియని నుడువనగును, యో 

గాభ్యాసపు జంజాటమంతేయు నిటులే యున్నది 9, ఏకాంతస్థలమున 

మౌానముగాంగూర్చుండి బయలు వెడలుశబ్బమును విచారించినవో అంత 

రమునందు *సోహూం అనుశేబ్దములె భాసమగును 10. శ్వాసము దీసి 

కొను తటి సోయనియు విడుచునపుడు హూంఅనియు నీవిధముగా అఖండ 

ముగా సోవాం సోహొంఅను నీశబ్దము జరుగుచుండును. దీనివివారము 

మిగులని స్తృతము 11. సమ _స్తదేవాధారులగు (ప్రాణులు స్వేదజొ ద్భిజ్ఞాది 

యోనులు, మున్నగు (ప్రాణులన్నియు శ్వాసోచ్భ్వాసాదులులేనివో "నెట్లు 
(బతుకలగోలవు? 12, అజప ఈ విధముగ నెల్లరికడ నున్నది, ఈయంశేము 

జాతక తెలియును, (అజ్జునికీచెలియదు సహాజమును (నై_సర్లిక మును) 

విడిచి కల్పితవిషయమునం బడంగూడదు 18, సహజబేవుండు చెదరకయే 

యున్నాడు. అతం డవినాశి, కల్పిత బేవ్రండు (వ్మిగహోదులు) పగిలిపోవును. 
వినాశనమగును. కాన నాశవంతమగు దేవునిపై విశ్వాస మెము 
డుంచును! 14, జగదంతరాత్ముని (రాముని) దర్శించినదో  స్వయముగ 
సులభముగ అఖండధ్యాన మలవడును. సమ_స్తజనులును ఆక్మారాముని 

యభీస్థానుసారముగ వర్తించుచున్నారు 15. ఆత్మారామునకు సమా 

థానమగు విధముగ భోజనము మానన్రనకు లభించును. విడిచివేసినవి, 

నాశనమొందినవి నగునవెల్ల నాతనికే యర్పణమగును 16. అగ్ని చేనత 
లుదరమున వసింతురు. వారికి/హాడం |(బాణులు అవదానము నొసంగు 

చుందురు, ఈ విధముగా సమ _స్తప్రాణులు ఆక్మారాముని అజ్ఞానునార ముగా 

మెలంగు చుందురు 17, పరమాత్ముని జపథ్యాన_స్టవాదులు ఈవిధముగా 

స్వభావసిద్ధమగురీతితో జరుగుచున్నవి. ఆత్మారాముడు వానిని. న్వీక 



రించుచునే యున్నాండు. (కాని ఈ విషయ మెబుంగ వలెను 15, 

ఈ నై సర్షికవిషయమును [గ్రహించుటకు జనులు నానావిధములగు వాఠ 

యోగము లొనర్చ్భుచున్నారు 19. _ (పాతిపెట్టినధనము మజచినచో 
దర్శిదము కలుగును. ఒకప్పుడు నిధినివేపాదులపై మనుజులు తిరుగు 
చుందురు. కాని యాదర్శిద(పాణు లేమిచేయుదురు? తాము నిధిని పాదు 
లపై 6 దిరుగుచున్న సంగతియే యెజుంగరు 20. భూగర్భమునం దనంత 

_ ముగా (ద్రవ్యమున్నది. గోడలలో |ద్రవ్యముంతురు. _స్తంభములందును 
దూలములందును ధనము దాచుదురు. దర్శిదు, ల ద్రవ్య మునకు మధ్య 

కాపురము 'జేయుచుందురు 21. అభాగ్యుం డీవిధముగ లఖ్మీమధ్యమున 
నాట్యమాడుచుండును. కాని వానిదర్శిదము [క్రమక్రమముగా బెరిగి 

పోవ్రుచుంశును. ఇయం బరమానందులగు  పరమపురువుల ఆశ్చర్యస్థితిని 

జూడుండు 22 ఒకడు కూర్పుండియున్నా (శు, ఒకడు తినుచున్నాండు. 

ఇది వివేకగమనము. (ప్రవృత్తి నివృత్తులస్థితి సైత మిట్టిదియే 28. అంతః 
కరణమునందు __మన్నారాయణమూ_ర్హి వసించియున్నప్పు డిళ లత 

శేమికొదువ !  లకీగలవానిని (లమ్మీగ్భృహమును = పరమాత్ముని 
బాగుగా దృఢముగా న్మాశయింసవలెను శక్త, 

,- 

ఆజణవ సమానము .. దేహి, దేహము, 

దేహీ (ఆత్మ 'చేహాము నందుండును. నానావిధసుఖదుఃఖముల 

భోగించుచుండును. మజీయు నంత్యమునం దొక్క-మాబుగ అత్మ 

'ేహమును విడిచివేయును 1. తరణత్యమునందు చేవాము పుష్టిగా 

నుండును. అందుచే (బాణి నానాసుఖభోగముల ననుభవించును, వృద్ధా 
వసయందు అశ క్ష స్థితిన' "ంది దుఃఖముల ననుభవించును 2. 'చావవలదను 

కొరిక మా(తముండును. అంత్యమునందుం గాళ్లుచేతులు గుంజుకొని 

(ప్రాణములను విడుచును. వృద్ధత్వమునం 'దెన్నియెని కళినదుఃఖములను 
సహించును శి, చేవాము ఆత్మల సాంగత్యమున స్వల్పముగా సుఖము 
ననుభివించును, అంత్య కాలమున గిలగిల తన్నుకొని మరణించును 4. 

ఇట్ట యాత్మ దుఃఖదాయక మైనది. (పపంచము నందొకజంతువు రెండవ 

జంతువ్రను జంఫి డాని యుసురు గొనును, అంత్య మునందు ఏయుద్దేశమేని' 
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వెలువడదు 5. ఇది యా నిధముగ ెన్నాళ్ళభమ. దీనినే జనులు 

పర(బవ్మామందురు. నానాదుఃఖములగోల దీనియం'చేయున్న ది. జనులు 

దీనినే సుఖమని విశ్వసించుచున్నారు 6. దుఃఖమై గిలగిల తన్నుకొనుటలో 
నేమి సమాథానమున్నది? ఒకానొకప్పుడు గొప్పగనో కొద్దిగనో సుఖము 
లభించినను దుఃఖము తకుణముననే సిద్దముగ నున్నది 7. పుట్టినది 

మొదలుకొని కలుగు దుఃఖములన్నింటిని దలంచికొన్న-వో సర్వము విదిత 
మగును. ఈ జన్మమున దుఃఖము లెన్నియో నిండియున్నవి. ఈ దుఃఖ 
ముల నెంతదనుక -లెక్కి-౦పగలను? రి, ఆత్మల సాంగత్య స్థితీ యిట్టిది, 

ఏమన ! నానాదుఃఖములు క లుగుచున్న వి. 1 వాణులందణు దుఃఖములతో 

విసిగి వేసారిపోవ్రచున్నారు 9. జన్మము నందంతటను గొంత యానంద 

మున్నవోం గొంతదుఃఖముకూడ దానివెంటనే యున్నది. పలులెటుంగు 

లగు విరుద్ధపరిస్థితు లుత్సేన్న మై (ప్రాణుల కనేకదుఃఖములు |పా_ప్తించును10, 

న్మిచాకాలమున నల్లులునుు దోమలును మానన్రని బలు తెణుంగుల బాధిం 
చును. వాసొవాధ తొలంగుట శేజేని యుపాయము గావింతమేని 

యాప్రాణులకు దుఃఖము కలుగును 11. భోజనకాలమునం దీయలు 
(వాలును. ఆవోరవస్తువులను ఎలుకలు గొనిపోవును. ఇంతలో. బిల్లులు 
వచ్చి యా యెలుకలను జంవీతినును 12. చేలు, మిజ్ణల్లులు,  జెట్టులు, 

మానాపతులు మున్నగు ననేక జంతువులు పరులను (శమసెట్టి జీవించు 
చున్నవి, స్వాయముగం దాముగూడం గష్టము లొందుచున్నవి 18. తేల్కు 
పాము, పులి ఎలుగుబంటి మొసలి తోంజేలు, మనువ్యుండు మున్న 
గునవి దమలోందాము (ఒకటి రెండవదానికి దుఃఖదాయకములుగొ 
నున్నవి. అన్నియు దుఃఖమయములే, సుఖసంతొ *షములు బేనికినిలేవ్రు 14. 
ఈ యెనుబదినాలుగు లతల జీవయోనులలో నొకటి శిండవదానిని 

కీ శీంచుచునే యున్నది. నానావీడలు, నానాదుఃఖములు గలవు, ఎంతే 

దనుకం జెప్పైగలమొు? 15, అంతరాత్మ కృత్యము లిట్టివి. ఈ భూమిపై 

నిండియున్న సమ స్తజీన్లలలో నొకటి రైెండవదానిని _సంవారించుచున్న డ్డి, 
జీవజాలమంతయు నెల్లప్పుడు ఏడ్చుచునే యుండును 16. గిలగిల కొట్టు 
కొనును. గుంజుకొని గుంజుకొని (పాణములు విడచును, ఇట్టి యాత్మను 
మూరలు పర్యబహృమని యేలయందురో తెలియకున్నది 17. పరబ్రహ్మా 



మొకతాన్టనుండి వేరొకళావునకుం బోవదు. ఎవరిశేని దుఃఖము. గలిగిం 
పదు. పర(బహ్మామునకు స్తుతి నిందలలో 'నేదియుం దగులదు 18. ఎన్ని 

తొట్టులె నం దిట్టుము. అవి యన్నియు అంతరాత్మ తగులును. యోచిం 
చినవో అంతయు య థాతథ్యముగ( (బత్య్యయములో నికి వచ్చును 19. 

తిట్లు పలుతెజుంగుల నుండును, వాని నెంతదనుక నివరింపం గలను? 20. 

తిట్లు పర్మబవ్శామునకుం దగులవు. కల్పనమే నడువదు. అసంబద్ధమగు 

జాన మెవ్వనికని మౌాన్వము గాదు 31. సృష్టియందు జీవసముదాయ 

“మనంతముగాలగలదు. అన్నింటికిని వె భవమెక్క-డినుండి వచ్చెను? ఈక 

రుడు ఆయాజీవులకు యోగ్య తానుసారముగ నై భవము పంచిపెట్టును, 

సర్వసాథారణులగు మానవులెందజోగలరు, కాని వారిలో ఉత్తమోత్తమ 
విషయములను భాగ్యవంతులగు పురుషులే పొందుదురు చికి, ఇళ్లే 

భోజసము, ప్మాతములు 'దేవతార్చనము, (బవ్మాజ్ఞానము సైతము 
(పార బ్టానుసార ముగా లభించుచుండును $4. సర్వసాధారణముగా జను: 

లందజును సుఖులుగనే యుందురు, (పపంచమును సుఖపూర్ణమనియ్ 
భఛావించురు. కాని మహారాజు లనుభవించు మహావై భవములు అభాగ్య 
పురుషున కెట్లు లభ స్రైమగును! 25, కాని అంత్యమునం దందజికిని నానా 

విధదుఃఖుములు గలుగును, ఆకష్టసమయమున రాజు, దర్శిదుండు మున్నగు 

వారలందజును సమానమగుదురు, కాని మొదటినుండి నానాసుఖముల 

ననుభవింప నలవాటుపడినవారలు మూతము అంత్యమున దుఃఖమును 

సహీంపయజాలరు 26, కరినదుఃఖమును సహీంచుట ఇాలకష్టము, శరీర 

మును (బాణములు త్వరత్వరగా విడవు. మృత్యుదుఃఖ మినిధముగా 
సమ_స్తజనులను వీడించును 27. జను లనేకులు అవయవహీనులై యుం 

దురు. ఈ విధముగ నంత్య కాలమునందు దుఃఖములొందిన పిదపం (బాణ 

ములు వెడలిపోవును ౨8, సమృ స్తరూపలావణ్యములు, శారీరక సామర్ల 

ముగూడ నొకప్రక్కనుండి తోొలంగిపోవును,. ఒకవేళ నెవరేని చుట్టు 
(పక్కల 'లేశపోయినచవోం (ఛాణియింకను దుర్షశకుంబాలై వెడలి 

పోవును 29, అంత్య కాలపుబాధ అందజికి సమానముగ నుండును. ఈ 

విధముగ నీయాత్మ చంచలమున్సు అవలకణమునుు దుఃఖకారకము నై 
యున్నది క0. ఇట్లయ్యుగూడ దీనిని (ఆత్మను భోగించినను అభోక్త 

' I thre 
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యందురు. ఇదియంతయు అజ్లాతభావనవలన జరుగుచున్నది. జనులు 

విచారింపకయే యిట్లు (ఆత్మను అభ క్షయిని నుడిని యూరకుందురు కి1, 
అంత్యకాలము మిగుల. గఠినమైనది, (పాణములు శరీరమును సులభముగా 

విడువను. అంతియగాక ఆశాతృష్థలుగూడ దృఢముగా నావరించు 

కొనును శిజి, 
+ € కు f~ 

ఏడవసమాసము _. సంసారగతి. 

ఆదియందు జలము నిర్మలముగా నుండును. కాని యది పలు 

. "తెజంగులగు తీగాలలో (బవేశించినంతన సంగదోషముచేం బులుపు, కారము, 
చేదు మున్నగు రుచులొందును 1. ఆత్మ అత్మత్వముతో నుండును, 

"దేహూసంగమువలన వికృతమగును. మరియు నభిమానవశమున ఇచ్చకు 

వచ్చిననూపము నొందును 2, మంచిసాంగత్యము లభించినవో అత్మస్థితి 

చెజికులోనికి మధురత్వమువచ్చినట్లగును. (చెడ్డసాంగత్యమువలన్స అత్మ 

సితి పాణఘాత గావించు విషవల్లికిం దుల్యమగును శీ. పదునెనిమిది 

అంగులగు వనస్పతులు గలవు, వానివానిగుణములను వేజువేజుగ 

నెంతదనుక వర్టి ౦పలలను? _నానాదేశములందున్న కతన అత్మస్థితియు 

నిట్టిదె 4. మంచివగు నాత్మలు సత్సంగమువలన దరికి'జేరుచున్నవి. వివేకబల 
మున ఆత్మలు చేహాభిమానమును వదలుచున్నని 5, ఉదకమునకు వినా 

శనమే యగును, కాని యాత్మ వివేకమువలన దరిజేరును, ఆత్మ( ప్రత్యయ 

మిట్టిది. వివేకముతోం జూడుండు 6, స్వహితము గావించుకొననివాని 
ెంతదనుకం జెప్పవలయును? ఇదియంతయు. |బతిమానన్ర(డును స్వవిషయ 

మునం చెలిసికొనవలెను 7, తన్నుందాం గాపాడుగొనువానిని మనకుమి(త్రు 

నిగను దనకుందాను స్వయముగా నాశనము గావించుకొనువానిని వైరిని 

గను దలంపనగును రి, తనకు. దాను అహితము గావించుకొనందలంచిన 

వానినెవ్వండభ ఫ్టంతేర 'పెట్టగలండు?ఇట్టిపురువుం జేకాంతమునకరిగి తనజీవుని 

దానుజంపుకొనును 9. తనకుందా నపాయము గలుగంజేసికొనువాంయడాత్మ 

వాళ్ళా పాతకుండని నమ్ము(డు. వివేక శాలియగు సాధువే ధన్యుండు 10. 

మానవులు సత్పంగతివలనం బుణ్యాత్ములుు అసత్పంగతివలనం 'బాపా 

త్యులు నగుదురు, సుగతియ్యు. దుర్గకియు సహవాసయోగమునం గలు 
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గును 11. కావున ఉత్తమ సాంగత్యము గావింపవలెను, తనచింతను దానే 
స్వయముగా జేసికొనవలెను. మజీయు జ్ఞాతయగువాండు తనబుది నంతః 

కరణమునందు6 జక్క-గా మననము గావింపవలెను 12. జాతయగువాని 

కీహాలోకము, పరలోకము సౌఖ్యకరమగును, అజ్ఞాని కవివేకకారణమున 

ఇపహాపరలోకములు దుఃఖదాయకములగును 18 జ్లాని 'బేవాంశసంభూ 

తుండు, అజ్ఞాని రాతసాంశ సంభూతుడు. ఇశ నీయిరున్రురిలో నెవరు 

గొప్ప ృవారలో 'తెలసికొనవలెను 14, జ్జుత సర్వమాన్యుండుగను అజ్ఞాత 

అమాన్యుయగను నుండును. ఈ యిరున్రరిలో నెవరీనాశ్రయించినవో 
మనము క ) తాధ్ధలమగుదుమో వారినే యా[థయింపవలెను 15. ఉద్యో 

గియుం జతురుడు నగువానిన్నే హాము చేసినవాడు ఉద్నోగియుం. జతు 

రుడు నగును. లకే సోమరితోడను మూర్గునితోడను జెలిమిచేయువాండు 
సోమరిగను మూర్లుశుగను మాజును శా ఉ _తృమసాంగత్యఫలితము 

సుఖము, అధమసాంగత్య ఫలము దుఃఖము. అనందమును విడిచి దుఃఖము 

నెవడుగ్రై కొనును? 17. విషయము స్పష్టముగనేయున్న ది. మనుష్యమా 
(తులందజు నీ 'రెండుసాంగత్యములలో నే వర్తించుచున్నారుగావున నీవిష 
యమున [బపంచమున కనుభవముగూడః గలుగుచున్నది 18, సత్సంగతి 

వలన సమ _స్తసుఖములు లభించును, అసత్సంగతివలన సమ_స్టదుఃఖములు 

గలుగును. _ సంపూర్ణ కార్యములను వివేకముతో నొనరింపవలెను 19. 
ఆకస్మికమున 'నేదేని చిక్కలలోం దగుల్కొన్న యొడల నా చిక్కు-లలో 

నుండి వెలువడుటకు యత్నింపవలెను. వెలువడిన పిమ్మట సావధానత 

యుంతయేని గలుగును 20, నానావిధముల వ _ర్తించు దుర్జనుల సంసర్ల్షము 

వలన తణవతణమునకును మనోభంగము గలుగును, క్ర _ర్రికాము6 శివా 
లోకమున తన్నప్రతిష్టనుంచి వెళ్లనగును 21, (ప్రయత్న కారణమునం 
జతురున శీయంశమునందును లోప పముండదు. అఆతండు సుఖసంతోషముల 

ననుభవించును. ఆతనిగుణగణమును లోకులు నానావిధములం (బశంసిం 

తురు 22, జను లీస్థితిలో నిపుడున్నా రు. (మజీయుం (బత్యతేముగా) 

నీస్థితిలో వంర్తించుచున్నారు. కాని యెవ్వంయ (దీనిని తెలిసికొని 
చూాచునో వానివలనం [బయత్నములు నెరవేరును 28, ఈ వసుంధర 

బఫారత్న ఖనియెయున్న ది, బాగుగా నెణింగి యోచింపుము, ఏలయన .! 
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తెలిపికొనుటవలన అంతఃకఠరణమునకు నమ్మక ముగలుగును 24. నూన 

వుడు దుర్భలుండునుు సంపన్ను (డును విచ్చివాండును, వ్యుత్ప్సన్నుండును 

అగుట అఖండరీతిగ (సృష్ట్యాదినుండియే) వచ్చుచున్నది 25, ఒక భాగ్య 

వంతుడు చెడిపోయినచో రెండవవాడు భాగ్యవంతుండగుచుండును. ఇష్ట 

విద్యయు, ఉత్స త్రియు గలుగుచుం బోవు చున్నని 26, ఒకండు సంపన్ను. 

డగు చున్నాడు. వేజొకండు రి క్తహాస్తుండు అగుచున్నాడు. రిక్తవహాస్తుండు 

మజుల సంపన్నాం డగుచున్నాండు, సంవన్నుండుగూడం గొంతకాలము 

జరిగిన వీదప రిక్సుండగును 27, ఇది సంసారస్థితి. సంపద శెండుజాముల' ' 

వేశయం దగుపించు నీడవంటిది. నయఃపరిమితిగూడ మెల్ల మెల్లగాం 

బూ ర్రికావచ్చినది 28, బాలకారణ్య వా ర్ల క్యాదిదశేలను మానవులు సయ 

ముగా నెజింగియే యున్నారు. కావున నెల్లరును దమజీవితమును సార్గకము 
గావింపవలెను 29, చేవామెట్లు చేసిన నట్టుపకరించును. యత్న మొనరిం 

చిన యెడలం గార్నము సిద్ధించును, అట్టియెడ మానన్రశు దుఃఖ 

యేలకావలయునో నాకుందోంచకున్నది 80. 

tei 

ఎనిమిదవ సమాసము - పంచీకరణము, దెహచతుష్టయము. 

నాభినుండి స్ఫురణరూపమున బయలు వెడలు వాణిని పరావాణి 
యందురు. ధ్యనియాపమున పళ్యంతివాణి యందురు. ఈ పళ్యంటివాణి 
హృదయమునందుండును 1. నాదము కంఠమునుండి జనించును. ఆ నాద 
మును మధ్యమవాణి యందురు. అతరముల యుచ్చారణ జరిగినపుడు 
బయలు వెడలు వాణిని వై ఖరియందురు 2, పరావాక్కు-నకు నెలవగు 
నాభిస్థానమే అంతఃకరణమునకు ఆనికిపట్లు, ఇక నంతఃకరణ పంచకము 
యొక్క నిశ్చయము నాలకింపుండు తి. నిర్వికల్చానస్థయందు. (ళూనా 
కారవృ త్తి గలిగిన విమ్మటం్స గలుగు స్ఫురణము. (ఒకవిధమగు స్మరణ 
మునే అంతఃకరణమనియు లేక చేతనశ_క్రియనియు నెటుంగవలయును 4, 
అంతఃకరణలతణము స్మరణము. ఆ పిమ్మట అగును....కాదు, చేయుదునా? 
చేయకుందునా? అని కలుగు భఛావనయే మనస్సు 5, అనగా సంకల్ప 
వికల్పములు గలుగుటయ్ మనోధర్మము. బ్రదియీ మనస్పుమమొక్ర_ 
ఛిహ్నము, ఈ మనస్సునుండియే సందేహ ముత్సన్న మగుచున్నది. తరు 
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రు -త అంత్య మునలగలుగు నిశ్చయమే బుద్దిరూపము, అనంగా నిశ్చయము 

గావించుట బుద్ధిధర్మము 6. చేసియీ (ప్రీ శేదననిగాని, చేయనేచేయను అని 

గాని నిశ్చయించుటయే బుద్ధిధర్శము. వివేకముతో నీవిషయము నాంత 
ర్య్వ్వమునం "జెజుంగనలను / నిశ్సితమగు వస్తువును జింతన 'మొనరించుట 

లు _త్రలకీణము. బ్రషషయమున సందియములేదు 8, == కార్యము 

నవళ్యము ేయనలెను.” అను నభిమాన ముంచుటగాని, అట్టి కార్య 

శమునకుం బూనుకొనుటగాని అహంకారము 9. ఇదియే అంతఃకరణ 
పంచకము, ఐదువృగ్తులునుగలిసి ఒక్క-టిగ నున్నని, కార్యవిభాగము 

వలన అయిదునిధములుగ వేజువేతా నవి 10. ఇళ్లే కార్యవిభాగమును 

బుజ్జి ఐదుసాణులును వేజువేజుగా. జెప్పంబడుచున్నవి. అట్టుకాకున్న చో 
ము *యురూప ముక్కి-టియేగదా? 11. వ్యానము సర్యాంగములందును, 

సమానము నాభియంనునుు, ఉదానము కోంఠమునందును, అపానము గుద 

మందును [బాణము ముఖనాళికములందును నుండును. 9ది నిశ్చయమని 

ఈమొజటుంగవలయును 12, 

(పాణపంచకము నిప్పుడు చెప్పితిని, అంప జ్ఞానేంద్రియ పంచకమును 

కొనుండు. చెవులు చర్మము, కన్నులు నాలుకు ముక్కు. అను నీమైదును 

జ్ఞానేంద్రియములు 18, నాణి చేతులు, పొదములు, శిశ్నము, గుదము, 

అను నీ మయైదును గర్మేర్భదియములు. శబ్ద స్పర్శ, రూప్క రస, గంధము 
లను నీమైదును (ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు విషయములు 14. అంతఃకరణ 
శుంచకము, (పొణపంచకము, జ్ఞానేందియపంచకము, గ్ర రేం ద్రియపంచ 

కము, విషయపంచకము అనునివి మైదుపంచకములు 15, ఈ విధముగ 

నీ యిరువదిమైదుగుణములు గలిసి సూత్ముదేహమగును.  దీనివివరముల 
నాలింపుడు 16, అంతఃకరణము, వ్యానము, (ఛవణము, వాక్కు శబ్ద 

కుహయము. అకాశరూపము, ఇకముందు వాయువిసారమును జెప్పు 

యును 17, మనస్సు సమానము, త్వక్కు, పాణ్కి స్పర్శవిషయము, పవన 

రరాపము, ఇది యంతయు చేఖలుగగీసి యందు[వాసి బాగుగా "దెలిసి 

కొననలెను 18. బుది, ఉదానము, నయనము, చరణము, రాసవిషయము. 
అగ్నిరూపము, వీనినన్నింటిని నేను సాం శేతికముగం 'దెల్పుచున్నాండను, 

నునస్సుంచి యోచింసవలెను 19, చి తము, అపానము, జిహం౦, శిశ్నము, 
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రసవిషయము. జలరూపము. ఇ్రశముందుః బృ రూపమును సావధాన 
మనస్కు-లరై వినుండు 20, అహంకారము, (పాణము్కు ఘాణము, 
గుదము గంధవిషయము, పృ రూపము. ఇది శ్యా స్ర్రమతానుసారముగ 
నొనర్పయిడిన నిరూపణము 21. సూత్ముచేవామిట్టిది. దీనిని మననమొన 

రించినచో సంచేవాములు నించును. ఇది యందతికిం 'జెలియున:శము 

గాదు, దీనియందు హృదయముంచి 'తెలిసికొనువానికే యో యంశము 

బోధపడును 22. 
ఈ నిభముగా సూవ్మ దేవాస్టితిం 'జెప్పీతీని. ఇకముందు స్థూల 

'దేవామును  వర్ణింతును. పంచగుణములతో నాకాశము స్థూల 

చేవామునం చేవిధముగ వంర్తించుచున్నదో నినుండు 28, "కామ క్రోధ 
శోకమోహభయములను నీ మెదుభేదములును ఆకాశగుణములు. ఇశ 

బంచవాయునులం చెప్పెదను 24. చలనము, వలనము, |(ప్రసరణము, 
నిరోధనము, అకుంచనము అను నీయెదులకుణములు వాయుగుణములు లిక, 
ఆశల్సి దప్పిక ఆలస్యము, నిద మైభునము అను సీ మొదును "జీజో 
గుణములు. వ్రిశముందు జలలతీణములు వినుండు 26. వీర రము, రకము, 
లాల మూలము, స్వేదము అను నీ మైదును జలభేదములు. ముందు 
బృ స్టాలతణములం చెలుపుదును 27, అస్థి, మాంసము, త్యక్కుం నాడి, 
రోమము లను నీ మైదును పృట్వుధర్మములు,. స్థూలదేవామర్శ మిోవిధ 
ముగ (గంథములలోం జెప్పంబడెను 28, పృథివ్యాప _స్తేజోవాయ్యాకాళ 

ములను నీ మయైదుభూతముల యిరువదియెదు త _త్వములు గలిసి స్థూల 
చేవాముగ నయ్యెను 29. శ్ 

మూండవ 'దేహమగు కారణము, అజ్ఞానము, నాలుగవబేవామగు 
మహాకారణము, జ్ఞానము అను నీ నాలుగు 'దేహములు నీరసనమెనవిదప 
విజ్ఞనరూపమగు పర్యబ్రహ్మము మిగిలియుండును 80. విచారముతో 
నాలుగు చేవాములను వేబుపజచిన యెడల అహాంత్వము(నేనను భావము) 
త_ళ్య్యములతోం 'బాటుగం దొలంగిపోవును, మణియు నీవిధముగం బర 
(బవ్మామునందు అనన్యమగు ఆత్మ నివేదనము జరుగును 1. (పాణి 
పొవేకమువలన జన్నమృత్యువులనుండి విము క్ర్తుండగును. నరబేహమున 
మహత్క్చత్వము సాధించుచున్నాయంు. భో క్రియోగ సహాయమునం 
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గృతక తుడు, సార్థకుండు నగుచున్నాండు కిల, ఈ పంచీకరణ వర్ణ నము 

ముగిసినది. ఈ విషయమును దప్పక విచారింపవలెను. స్పర్శవేధి సోకుంట 
వలన నినుము బంగారమగును కి8. ఈ దృష్టాంతము సరిగా లేదు. 

వలయన ! స్పర్శవేధి రాయి. అది స్పర్శవేధినె నిర్మింపంజూలదు. కాని 
సాధుజనుల _శరణ్యములోని కరుగుటవలన మౌాననుండు స్వయముగా 
సాధువేయగును కిక, 

ఆ భూ. MET... 

తొమ్మిదవ సమాసము -- తనుచతుష్టయము. 

స్థూల, సూవ్మ, కారణ, మహాకారణములను నీ నాలుగును 
'జేవాములు. జా(గత్క స్వప్నము, సుష క్తి తురీయము లను నీనాలుగును 

అవస్థలు 1. విశ్వము, తై జసము, (ప్రాజ్ఞము, ప్రత్యగాత్మ అను నీ నాలు 

సనో అభిమానములు, నేత్రము, కంకోము, హృదయము, శిరస్సు అను 

నీ నాలుగును స్థానములు 2, స్థూలభోగము, వివికాభోగము, ఆనంద 
భోగము, ఆనందావభాసభోగము అను నీనాలుగు భోగములును నాలుగు 

చేవాములని కి. అకారము, ఉకారము, వకారము, అర్థమా(త్ర ఈ 
నాలుగుమా(తలు నాలుగు 'డేహాములవి 4. తమము, రజస్సు, స _త్రము, 

శుద్దస సత్త్వము అను నీ నాలుగు గుణములు నాలుగు 'చేహాములని 5. 

[కియాళ క్రి, (ద్రన్వశ_ క్షి ఇచ్చాశ_ి వ జ్ఞానశ_క కీ అను నీ నాలుగుశేక్కులు 

నాలుగు 'జేపాములని 6. ఈ విధముగ నివి ముప్పదిరెండు తత్త్వములు, 
సూవ్మ చేవాత_క్ల్య్వములు, స్థూల దేవాత _త్త్వములుగలసి "యేబది త త్త 

ములు. అన్నియుంగలసి ఎనుబదిరెండు తత్స్వములు, ఇవిగాక అజ్ఞాన 

(డారణదేహా) జ్ఞానము (మహాకారణదేహము) లున్నవి 7, ఈ విధముగా 
నీత త్హము లన్నింటినెజింగి యీ త త్వములను మాయికములని భావింప 

వలెను. మజియుం దన్ను సాశీగాభావించి యీ రీతిగ ద్నత్త్వ్వములను 

నిరసింపవలెను 8. జ్ఞానమును సాశ్రీయందురు. జ్ఞానమును సాయముగాం 
గొని అజ్ఞానమును గుర్తె బుంగవలెను, "దేహముతో చాటుగా. క్ఞైనాజ్ఞాన 

ములను నిరసింపవలెను 9. (బహ్మాండమునందు గల్పనము గావింపంబడిన 

'జేవొములు విరాట్టు, హిరణ్యగర్భుడు అని పిలువంబడును, ఆత్మజ్ఞానము 
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వలనను వివేకమువలనను అవిగాడ నిరసనవుగును 10. ఆత్మానాత్మ 

వివేచనము, సొల*సారవిబారము నొనరించినచోం బంచభూతముల 

మాయికవా_ర్త విశదమగును 11. అస్థి మాంస, చర్మ, నాడీ రోమ 

ములు ఐదును బృథ్బుయొక్క- గుణధర్మములు. వీనినన్నింటిని (బత్యతు 

ముగం దనశరీరమునందే శోధించి భూచుకొనవలెను 12, శుక్ల, శోణిత, 

లాల్యా మూత్ర, స్నేదములను నీ మైదును జలభేదములు, త _త్వ్వములను 

"జెలిసిఫొని వీనిని స్పష్టపజచుకొనవలెను 1కి, తుధా తృస్తూ లస్య నీదా 

మైథునము లను నీ మైదును 'దేజోగుణములు. ఈ తత్త్వములను జక్క 
నిరూపణము గావింపవలెను 14, చలన, వలన |పసరణ, నిరోధనాఒకుంచ 

నము లను నీయెదును వాయుగుణములు. శ్రోతలు వీని నెజుంగ 
వలెను 15. కామ క్రోధ శోక మోహా భయములను నీ మైదును ఆకాశ 
గుణములు, వివరణము గావింపకున్నవో నివియెన్వియు [గ్రాహ్యూములోనికి 
'రాజూలవు 16. 

స్థూలశరీర మో విధముగా నిరువదియైదు త_త్ల్వములతో నిండి 
యున్నది. సూత్మ'దేహమును గూర్చిన వివరముల నిశ వినరించాదను 17. 
అంతఃకరణము, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము అహంకారము అను సీయదును 
ఆకాశభేదములు. ముందు సావభానమనస్కు-లరై వాయుఖేదముల 
వినుడు 158. వ్యానము, సమానము, ఉదానము, (పాణము, అపొనము 
అను నీయైదును వాయుత త్త్యభేదములు 19. శ్రోత, చర్చ, చతు, జిహ్యూ, 
భూణము లను నీయైదును దేజోభేదములు. ఇశ సావధానులరై ఆపో 
భేదముల వినుండు 20. వాక్కు, పాణి పాదము, శిశ్నము, గుదము 
అను నీయైదును జలభేదములు. ఇయం బృథ్వీభేదములను జెప్పుదును, 
శబ్దస్పర్శరూపరసగంధము లనునవి పృథ్వీభేదములు. ఈ విధముగా నీయిరు 
వదియెదును నూక దేహభేదములు 22, 

వ. 
పదియవ సమాసము -- సాధువులు _. మూరులు, 

పృథ్యికం జుట్లు పక గ్రాలనున్న ఆవరణోదక్ష మునందు. హోట కేశ్వరుం 
' డను పాతాళలింగముగలదు.  దాఏమహివు మిగుల గొప్పది. ఆ లింగ 
మునకు నమస్తూరింపవలయును 1, కాని యచ్చటికిబోవ వీలులేదు. శరీర 
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మున్న ంతదనుక' నది గనిపింపదు, కావున నాయీశ్వరుని వివేకసహాయమున 

ననుమానములోనికిం 'దెచ్చుకొనవలెను 2, స ప్తసము[దములును అత్యంత 

విశాలమగు నీ భూమండలము నావరించియున్నవి, 'ఆ సము([దముల'చెంత 

మహా _త్తరములగు పర్వతపం కులుగలను లీ. స ప్తసము(దములను లంఘించి 

యచటి ఇట్లుపోవ వీలగును ? కావున సాధుజనులు హోట కేశ్వరుని గాంచు 

టకు వివేకులు గావలెను 4 తమకు చెలియని యంశములను జ్ఞాతలగు 

"వారినడిగి [గహీంపవలెను. మనోవేగము ననుసరించి చేవాముతో నడు 

చుట సాధ్యముగాదుగదా 15, చర్మదృన్టికి. _ దెలియనిదానిని జ్డాన 

చదృవ్టితోం జూడవలెను. మజియు (బహ్మాండమును మననముగావించి 
మనస్సులో సమాభాన ముంచవలెను 9, మధ్యను పృథ్వి తెజవలెనున్నది. 

ఇందువలననే ఆకాశపాతాళము లేర్చడెను. ఒకవేళ నీ తెజియే లేకున్నచో 

(పాతాళనామము నశించును, మజియు) నాలుగుదిశలను ఆకాశమే ఆకాశ 

మమయ్యడిది 7. స్వాభావికముగా నుపాధిరహీతముగ నున్న దానిని 

పర్యబహ్మామందురు. ఆ పర్యబహ్మము ముందు దృశ్యమాయయొక [ా 

నామము ళూన్య్యాకారము (దృశ్యమచ్చటలేదు 8. దృష్టికి. గాన్సించు 

నది దృశ్యము. మనస్సునకు గోచరించునది భాసము. మనస్సునకంటె 

నానలనున్న నిరాభాసమును వివేకదృష్టితో. గనవలెను 9. దృశ్యమున 
కున్కు భాసమునకును నెచట తానులేదో యచటికి వివేకము (పవేశింపం 

జాలియుండును. కాని యా భూవముండలమున సూత్మదృష్టిగల జ్ఞాతలు 

మిగుల స్వల్పసంఖ్యాకులుగా నున్నారు 10. వాక్కుతో 6 జెప్పబడునది 

వాచ్య్యాంశము. చెప్పనవకాశములేని దానిని లకక్యాంశమని యెణుంగ 

నగును. గుణయోగమువలననే నిర్లుణమును అనుభవములోనికిం "'దెచ్చుకొన 

వలెను 11, గుణములకు నాశనముగలదు. కాని నిర్గుణ మవినాశియై 

యున్నది. సూమ్మమును జూచుటలో, స్థూలమును జూచుటకంు విశేష 

త్వముగలదు 12. దృష్టికి గోచరింపనిదానిని విని (గహీంపవలెను. (శ్రవణ 

మననములవలన నన్నియు వఏిదితమగును 1కి, అష్టధా ప్రకృతికి నానాదృళ్య 

౨8 ' 
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పదార్థములు గలవు. అవియున్నియు _ విదితముగావు. ఎవ్యరుగసాడ 
నెజుంగజాలరు 14. ఒకవేళ నంతెయు సమానస్థితియి పోయినయెడల 

బరీక్షయు మునింగపోవును, రుచి మెబుంగని పురుషుని భోజనము ఒక 

దానిలో నొకటి” నంతయు. గలివికొని యంతయు. దినినట్టులగును 15. 

మూ(థుశు ఎన్నటికిని గుణ్యగాహి కాజాలడు, మూర్ధునకు వివేకము 

కలుగజాలము. అవివేకమున్సు నివేకమును మూర్జు లొక 'టియనియే చెప్పు 

దురు 16. ఉచ్చసీచము లెజుంగనివాని యభ్యాసమంతయు నిష్ఫలను. " 

అభ్యాసము లేనిచో గతియేయుండదు 17. ఉన్మత్తుండు, విచ్చివాండు 

నగుమాననవునకు సమస్తమును సమానముగా గోచరించును. అట్లు జూచు 

వారలు మూరలని, యవివేకులని  యణుంగవలెను 18. అఖండరీతిగ 

నెద్దినాశనమగుచున్నదో దానినే మూర్జు లవినాశియందురు. ఇట్టి వదరు 

బోతుల నేమన్న నేమిలాభము ? 19. ఈశ్వరుండు నానాభేదముల నొన 

రించెను. సమ స్తసృష్టియు ఖేదముణో 6 (బవర్తించుచున్నది. (గుడ్డివారలు 

పరీకుకులుగా నున్నచో నిశ బరీక్షయిక్క-డిది? 20. మజియుం బరీచూఒను 

ఛావముగల జనసముదాయము మోాసముతో నిండినది, గుణము లేని 
'తావున గౌరవ మెక్క-డినుండివచ్చును ? 21. అసత్యమునుు, సత్యమును 

సమానమొనరించినచో నిక వివేకమెక్క-డనున్న ది ? సాధుజనులు అసార 

మునువిడిచి సారమును (గహింతురు 22. దర్శిదుండగు పురుషు డుత్తమ 
వస్తువు నెట్లు పరీమీంపంగలండు ? దీయోపీనునకు దీకు యెక్క-డినుండి 
వచ్చును? 23, బావ్యామున కరిగి నె "చముగావించుకొనుట మెటుంగని 

మురికితనపు సోమజికి వేదశ్యాస్త్రములు, పురాణము లేమి యుపకరిం 
చును? 24. తొలుదొలుత మానవుం డాచారమును రత్నీంపవలెను. 
పీదప విచారమునకుం బూనవలెను. (అట్లనరించినచో) ఆణూరవిచార 
ములనుండి (భవసాగరమును ఉ త్తీళ్లులగుదురు 25, నియమబద్ధుండగు 
సొధకునికింహాడం -జెలియలుడనియంశ ము బుద్ధికీ హెనున కెట్లు "తెలియును? 

కన్నులుగలవారలే మోాసపోవు తాన్రన గ్రడ్డివార లెందులకుయబనికినత్తురు?26. 



సాధువులు _ మూర్చలు శీర్ 

పాపపుణ్యములను స్వర్లనరకములను సమానముగా _ భావించునెడ ఇక 

వివేకావివేకములతో నావశ్యకమేమున్నది? 27, (ఒకవేళమిరలనం దలం 

చినయెడల్భ అమృతమును విషమును నొకటియే యను(డు, కాని విష 

మును భుజించినచో( (బాణములు పోవును, కుకర్మము లొనరించినవో 

నిందగలుగును. సత్క-ర్మము లొనరించుటవలనః గీరి వృద్ధినొందును 28. 

ఇహలోక పరలోకములను సంపూర్ణముగా విచారింపనియెడల నంతయు 
- చిరర్భక్షము 29. కావున సాధుసజ్ఞన సాంగత్యము _గావింపవలెను. సత్ 

శ్నాస్ర్రములనే ఆలకింపవలెను. నాన్నాప్రయత్నములతో ఉత్తమగుణముల 
నభ్యసింపవలెను. 

వదు డవ దశకము నమా ప్తము, 



yd 
"ష్ 

మ్. 

పదునెనిమిదన దశకము. 

మొదటి సమాసము _ దేవతాస్తుతి. 

ఓ గజాననా ! నీకు నమస్క-రించెదను. ఎవరును నీమహిమ 
నెజుంగరు. చిన్న లకు 'బెద్దలకు వ్రంతయేల అందతికిని పీన నిద్యా బుద్ధులను 

(బసాదించుచున్నాండవు 1. ఓ తల్లీ! సరస్వతీ! నీకు గేలుగవ మోడ్చెదను., 
నాలుగువాణులకును నీవె కారణమను. నీ (ప్రభధానస్వరూపము . నెటింగిన 
పురుషులు మిగుల నరుదుగానున్నారు 2. ఓ చతురానన! నీకు 

(బణామసహ్న్మస్త్రము, (ప్రణామసహ్మసము. సృష్టిరచనమును నీవ యొనర్చి 
తివి? వేద శాస్త్రములను నానాభేదములను నీవె నెలకొల్సితివి కి, నిషా! 

నీకు వందనములు. _ నీవు పాలనమునకుం గ_ర్శను. వకాంశవూ[తమున 
సీ వెజింగి యెజింగి జీవ్రలను వృద్ధినొందించుచు వానితోం గలిసీమెలపి 

వర్తించుచున్నాండవు 4. ఓ (భోళా శంకరా! నీ కనేకపణతులు. నీయను 
(గ్రహమునకు మేరయేలేదు. నిరంతరమును నీవు రామనామమును జపము 
గావించు సుకృతివి 5. ఓ యింద్రదేవా! నీకు అనేక ధన్యవాదములు. 
ధన్యవాదములు. నీను 'వేల్చ్పులందజికును వేల్పువు. ఇ్రందలోక నె భవము 
నెంతయని వర్ణింపగలను? 6. ధర్మస్వరూపా ! యమబేవా! నీకు నొసట 
నంజలిగీలించెద. ధర్మాధర్మముల నన్నింటిని నీవెజుంగుదున్రు?  నుటియు 
నీవు (ప్రాణి మాతుల మర్మపుజాడలుగూడం చెలిసికొందును 7. ఓ శీంక 
పేశ్వరా ! సీవుహిను కంతములేదు. గొప్పగొప్ప మనుజులుగూడ 

నీ యాస్థానమునందు నిలువబడి (ప్రసాదమును (ై_కొందురు(దధో॥ో దనము, 
పొంగలి, ప్రులిహోర' మున్న గు ననేకపక్యాన్న ముల స్యాదును గై కొండురురి. 
ఓ వనళంకరీ ! నీకు సాస్త్రాంగప్రణతులు, నీ వనేకోశాకములను భుజింతువు. 
ఈ విధముగా వెదకి వెదకి భుజించెడివారలు ఈధరణిపై నీనుదప్ప మరి 
యెవరు గలరు? 9, ఓ బలభీమా ! వానుమానుజా ! నీకు వందనముల 
నర్చించెద. పచ్చితులసి దండలను బెక్కి-ంటిని నీను వవమునధరించితిని? 
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తకంలసిదదూంకును దినుటవలన ' జనులందణకును నానందముకలుగును 10. 

స్ ఖండేరాయా! నీకు జోవోరులొనరించెద. నీ మేను పసుపున నిండియున్న 

కోతనం బచ్చంగానుండును. నీ సన్నిధిలో ఉల్లి గడ్డలతో నిండిన పీండివంటక 

వెమ్రుల దొనుటకు ౭ జనులందజును సిద్దముగా న "నురమురు 11. ఓ తులజాభ 
wre we wenn sr నృ ఎ sagt ఈ! HRT yh Li 

అ సీ 1! పిక (మొక్కు-దును, వీ వెల్లప్పుడును భ క్ష కులయెడం (బసన్నభావ 

ముతో వ ర్రింతువు, సీ సుగుణసంపద నెన్నయల నేర్చరి యో (పసంచ 

మయుననే అేయ 192. ఓ పాండురంగా ! నీకు నొసట నంజలిగీలించెద, 

న్ సన్నిధిలో హరికథలు ముమ్మురముగా నిరంతరము జరుగుచుండును. 

సు-నావిధతానమానములు రాగరంగములు నీసన్నిధిలో మిగుల వ్యాప్తి 

నొందియుండును 18, త్నేతపాలా ! నీకు దండవత్సణామములు. పలు 

వ్రురు జనులను నీవు భో క్లిభావమున లగ్న మొనరించిలివి. హృదయ 

ఇ్రూర్ష్టక ముగా నీయడ భక్తులె యున్న వారలకు గామితఫలములు 

"ఇంటనే లభించును 14. 

ఇ్రశ రామకృష్ణా ద్యవతారముల మహిమలన్ననో ! వానికిం 

చు 'రిమేలేదు. వారలవలననే పలువురు మానవులు (భ దు 

ఉశాన సనయందును దత్సరులై ర 15, కాని యీ సమస్తదేవతలకును 

కమూూలము కేవల మొ యంతరాత్శ యె, భూమండలమునందు సమస్త 

ఇగోగములును దీనికే లభించుచున్న వి? 16. అంతరాత్శయె నానావిధము 

లగు ేవతారూపములతో. గార్చుండియున్న ది. మణియు నానాళ క్రీ 

రూపములతో నిదియే (ప్రసిద్లముగా నున్నది, సమస్త వై భవములకు, 

ఖో క్రొ తవిదియేసునూ? 17. అంతరాత్మనుగూర్చి సిచారించిన కొలది 

చానివిస్తారము మిగులగొప్పదని విశదమగును. ఈ యంతరాత్మయే 

స్వయముగ ననేక 'చేవతల్కు మనుష్యులు నగును 18. యశము అప 

యశము, అలినింద, అత్నిప్రశంస, సమ _స్తభోగ(పా ప్రీ మున్నగునవి యెల్ల 

నంతరాత్మశే కలుగును 19. అంతరాత్మ యే చేవామునందుండి యేమి 

ఇేయుచున్నదో, ఏ ఏ చేపామునందుండి యేమి భోగించుచున్న దో యెవ్య 

"రెబుంగుదురు? భోగి త్యాగి, ఏతరాగి మున్నగునవన్నియు నీ యంత 

రాత్మయ్ 20. ప్రాణులు తమతమ యభిమానమునం దన్మయులై_ 

యుందురు. 'దేహమువై పుననే చూచుచుందురు. లోపలనుండియున్న ను 
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ముఖ్య మగు నంతరాత్మను బొందంజూలరు 21, ఓరీసోదరా ! ఈ యాత్మ 

ర్ ్రత్యోములను బాగుగా? బూర్హ ముగా నెవ్వండు విచారింపంగలండు? 

మానవునకు బుణ్య మగాధమైనంతన కొంచెముగనో, గొప్పగనో 

ఆత్మానుసంధాన మలవడును 22, ఆత్మానుసంధానమైనంతనే పాపములు 

కాలిపోనును, అంతర్నిష్టులగు జ్ఞాను లీ యంశమును మననము గావించి 
చూచుచుందురు 28, అంతర్నిస్టులగువారలు తరింతురు, అంతర్భ )మ్షలగు 

వారలు నశింతురు. వలయన్క, పాపము? అంతర్భు్ర)ష్టులు పెపె లోకా 

చారములయందే (మగ్ను లై ముఖ్యవిషయమును) మజచియుందురు 24, 

అల. కరంనారుదుకయమోంంాల 

రెండవ సమాసము __ జ్ఞాతలసమా గమము. 

ఎబుకలేనికారణమున జరిగినజేమో జరిగిపోయినది. ఇక నియమ 
పూర్వకముగా నెజుకగలిగి (ప్రవ్నర్తిపవలయును 1, జ్ఞాతయగువానితో 
'స్నే హామొనరింపవలెను, జ్ఞాతకు 'సేవయొనరింపవలెను,  మెల్లమెల్లం 
జ్ఞాతయగు పురుషుని సుబుద్ధినిగాడ నేర్చుకొనవలెను బి, జ్ఞాతకడం జదు 

వుటయు, (వాయుటయు నేర్చుకొనవలెను, ఇంతయీల? అన్ని విషయముల 
నడుగవలెను 8, జాత కుపకారము గావింపనగును. జూతకొటజుకుం దన 

చేహామునేని వ్యయ పెట్టవలెను, మజియు సాధకుడు జాతగావించు 
విచారమెద్దియో మెజుంగవలెను 4, 'జ్ఞుతేసాంగత్యము నందుండి భోజ 

నము గావింపవలెను. ఆతనిసాంగత్యముతోో' గష్టములను సహింపవలెను, 
ఆతనిసాంగత్య్వము ననుభవపూర్వకముగా. 'జెలిసికొని మానవు డనుభవ 
నీయుండు కావలెను 5, జ్ఞాతచెంత గీతములను గానముచేయవలెను, ఆయన 
యొద్ద వాద్యములను (మోగింపవలెను. నానావిధములగు వాద్య ములను 
వాయింపవ లేను. నానావిధాలాపములు 'నేర్చుకొనవలెను 6. జ్ఞాతను 
అండగా నుంచుకొనవలెను, జ్ఞాతచెంత  పీషధులను (గ్లహింపవలెను, 
మజియు జ్ఞాత తెలుపు పథ్యమునే ముందుగ నాచరింపవలెను 7. జాత 
వలనం ఒరీత్స నేర్చుకొనవలెను, జూతకడ వ్యాయామము నొనరింపవలేను. 
ఆయనయెదుటనే యీఃతగొట్టుట నేర్చుకొనవలెను 8, జ్ఞాత చెప్పినట్టు 
మాటలాడవలెను, ఆయన చెప్పినట్టు నడుచుకొనవలెను. నానావిధములుగ 
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జ్ఞాతయెట్టు ధ్యానముగావించునో యట్లు ఛ్యానమొనరింపవలెను 9, జ్ఞాత 
చెంత కథలను నేర్చుకొనవలెను, జాతయొక్క-  యుక్తుల నెజుంగవలెను, 

మణీయు నాతండెతింగిన (పకివిషయమును మననము గానింపవలెను 10. 

బాత పన్ను చున్న వ్యూహములను, జ్ఞాతకల్పించుచున్న యుక్రిని నెలుంగ 

వలెను. ఆతంజేశిధముగా నన్యులను సంతుష్ట్రీపరచునో యశ్లు తానును 
స్వయముగా నెల్లరను సంతుష్షులుగా నుంచవలెను 11. జ్ఞారపసంగము 

నబుంగవలెను. జ్ఞాతల వ ర్రమును ౧ కొనవలెను, జ్ఞాతయొక్క- స్ఫూర్తి ర్తి 

' "తరంగముల నభ రసింపలెను' 12. బాతలమొక్క- యుదో్వోగమును (గహీంపి 

వలెను. జ్ఞాతయొక్క- తేర్క-ము నెజుంగవలెను, జ్ఞాతచెప్పకున్నను నాతని 

సంకేతమును 'డెలిసికొనవలెను 18. జ్ఞాతయొక్కం విశిష్ట (ప్రకారవాతుర్వ 
మును, నాతని రాజనీతిని, ఆతనినిభాపణమును వినుచుండవలెను 14. జాత 

యొద్ద కవిత్వమును నేర్చుకొనవలెను, గద్యపద్యముల గుక్తెజుంగవలెను, 
అంతఃకరణమునందాతని మధురవచనముల భావమును యోచింపవతెను 1 5. 

జ్ఞాతయొక్క- (ప్రబంధమును గాంచనలెను. ఆతని వచనభేదములు, నాతని 

నానావిధ సంవాదములు చక్క-గా విచారింపనలెను 16. జ్ఞాతయొక్క- 

తీక్షత్క స సహ త ఉదారత తెలిసికొనవలెను 17. జ్ఞాతయొక్క- నానావిధ 

కల్పనములు, అతని దూరదర్శిత్వము, మణియు నివంచనముగూడం 

'జెలిసికొనవలెను 18, జ్ఞాత తనకాలము నెట్టు సార్థకము చేయుచున్న దియు, 
ఆతని యాధ్యాత్మిక వివేకమున్కు ఆతని గుణగణములును సంపూర్తిగా 

(గహింపవలెను 19, జ్ఞుతయొక్క- భక్తిమార్షమున్సు వైరాగ్యయోగ 
మును, నాతనిసమ _స్నపసంగమును "జలిసికొనవలెను 20, క్ఞైతయొక్క- జ్ఞాన 

మును చెలియవలేెను. అతనిధ్యానమునభ స్టసింపవ లెను. జాతయొక్క- సూత్ము 

చివ్నామును (గహింపవలెను 21. జ్ఞాతయొక్క- అలి ప్పతను, విదేహలతణ 

మున్ను బవహ్మానివరణమును, "'జెలిసికొనవలెను 22. జ్ఞాతగూడ నొశయంతరా 

తుడు, అతని మహిమల 'నెంతదనుకం జెప్పళక మగును? అతనివిద్యకును, 

కళలకున్ము గుణములకును మేర నెవ్వడు నిశ్చయింపంగలండు? 21, పర 

మేశ్వరుని గుణానువాద మొనరించి అఖండ సంవాదము గానింపవలెను, 

అటు లొనరించుటవలన నఖండముగు నానందము లభించును 24. పర 

మేశ్వరునిచే నిర్మింపంబడిన చెల్ల అఖండరీతిగా దృష్టాకిముందున్న ది, కాని 
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మాటిమాటికి విచారమొనరించి దానినెరుంగుటు వివేకవంతుల కర్త 

వ్యము 25, నిర్మితమైన సమస్తమును భ గవంతుటె సృజించినొడు. తొలు 

దొలుత  నిర్మాణమును  (దృశ్యపదార్థమున్ఫు చేటు గావింపవలెను, 

(తరువాత ఈశ్వరస్వరూపమును గాంచవలెను) ౨6. భగవంతుండన్ని ంటిని 

సృజించుచున్నా (డు, చూచినచో నాతడు స్వయముగా గోచరింపడు, 

కావున నాతని నిజేకబలముచేం గనుంగొనవలెను 2. భగవంతునిపయి 

నఖండముగా ధ్యాన ముంచినచోం గృపాయుతుండైై దర్శనము నొసంగును, 

“నిరంతరము ఆతనియంశతో భావీ.పవలెను 2తి. ధ్యానరహితుండగు. 

భక్తుండు, ధ్యానధారిభ రక్తుడు భ గవంతుండు (ఆ త్మారాములగుు భక్తు 

లను సంసారముక్కుల నొనర్చును 29. ఉపాసన సమా _ప్టమెనపిదప దైవ 

మునకును భక్తునకును అఖండసమావేశము గలుగును, ఇది యనుభవ 

పూర్వక విషయము, ఈ విషయ మనుభవనీయు(జై (గ్రహింపందగి 

యున్నాయు కి0. 

న్ 

మూఃడవసమాసము - సదుపదేశము, 

ఈ నరజన్మ మే దుర్గభము. అందు. బూర్లాయు నింకను దుర్గభము 

కాన ' నీ నరజన్మమును వ్యర్గముగా నాశనము గావింపందగదు. చక్కగ 

వివేకము నార్జింపవలయునని “దాసు” నుడువుచున్నా(డు 1. ఉత్తమ 

విధముగా వివేకము నభ్యసింపనిచో జీవిశమునందంతేటను అవివేక న్చర్హ 

నమే జరుగుచుండును, మజియుం (బాణి దరిబునివలెం గాన్పించును 2. 

ఈ దురవస్థను మానవుండు తనకుందానే కల్సించుకొనును. _సోనురితనమే 
మానవులను దర్శిదులం జేయుచున్న ది. చెడ్డవారల చెలిమి చయూచుచుండగనే 

మానవుని ముంచివేయును కి, మూర్ధత్వ మభ్యాసమైననో బుద్ధిహీనత 
యనునది తలప్రై శెక్సికూర్చుండును. మజియు నది తరుణత్వము 
నందు జండాలపుంబనులను చేయించును 4. పడుచుతనమునం దొకివేళ 

మూర్జుండును సోమరియు నగనాతండం అన్ని విధములగు దుఃఖములను 
దర్శిదములను అనుభవించును. ఆతనికేమియు లభింపదు. ఇట్టిదశయం 
'చెవ్వరి నేమననగును? 5, వానికడ ఆవశ్యకపదార్థ్గము లుండవు, అన్న 
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రన న్ష్రములుగూడ నుండవు. మజియు నంతఃకరణమునందు ఉ_త్తమగుణ 
తము 'లెస్ఫియు నుండవు 6. ఆతనికి? జెప్వుటయు నిలుకడగా గొంచెము 

"మేపుగూర్చుంయటయుం. జేతగాదు. అవసరము కొంచెమేని బెలియదు, 
ఆ శ్యాసమువైఫు శరీరముగాని _హృదయముగాని అన్వయింపదు 7, 

[ఎఎ *యుట్క చదువుట, అడుగుట, చెప్పుట మున్నగునవి యాతణడెటుంగ(డు, 

తహవఆతేయు బుద్ధిహీ పూనతవలన నాతనికి నిశ్చయమునుగూర్చిన అభా "సము 

గిమూూడ(లుగదు రి. ఆతను స్వయముగా నేమియు నెజబుంగండు. అంతియ 

7% దు ఇతరులు చెప్పూనదిగూడ నంగీకరింపండు. స్వయముగా నాతడు 
కె-ద్చివాయేగదా? అట్లయ్యును సజ్జ సజనులనుగూడ నిందజేయును 9. లోపల 

గనున్నదొకటి. వెలుపలికి వెలువరించునది యొకటి. _ ఇట్టివివేకముగల 
హ్రతునునకుం బరలోక మెట్టు లభించును? 10. ఇట్టిపురునుని గార_స ర్షస్థ్ట 

రత శ్రము నాగనమగును, తరువాత నాతడు హృదయమునందు బళ్చా 

"అఈ“పము నొందును. కావున వివేకము నభ్యసింపవలెను 11. మనస్సు 
కికాగమునరించి దృఢదీతతో సాధనము గావింపవలెను. మజీయు 
(బుయత్న మునేయుటలోం గొంచెమేని సోమరితనము రాసీయరాదు 12. 
రెమెర్లుణములనన్ని (టిని విడిచివేయవలెను,  ఉ_త్తమగుణముల నభ్యుసింప 

వవఠతెను, మణియు (గ్రహణార్థములగు (ప్రబంధములను బఠించుచుండ 

చన లెను 1కి. పద(పబంధములు, స్లోకప్రబంధములు, నానావిధకవిత్వములు, 

వెముదలు, ఛుదస్సులు కంఠపాఠము గావింపవలెను, ఏలయన? నానావిధ 

(పసంగజ్ఞానమువలననే ఆనందము కలుగును 14, షృప్రసంగముసె నేమి 

నుడువుట యుచితేమో యావిషయమును జక్క-గం _ 'డెలిసికొనవలెను. 
శన్వ్వర్థముగ నికుల కష్టమును భరింపవలెను? 15, ఇతరుల హృదయ 

ముమీంగవలెను. అభిరుచి నెతింగి యేచేని నుడువవలెను, కి పీకి వచ్చిన 

లు “నిని బఠించి కూర్పుండుట మూర్ష ర తపము 16. ఎదుటి వాని యుపాసన 

డాజటింగి తదనుసారముగా గానము -పీంపవలెను. మబజుచిపోవం దగదు. 

తన తీయు రాగజ్ఞానమును దాళజ్ఞునమును అభ స్రసించుచుండవలెను 17. 

నంగీత సాహీత్య ముల సహాయముతో? (బసంగానుసారములగు కథలను 

రముమ్మరముగా వ్యాపింపంజేయవలెను,  (శ్రవణమననముల సహాయమున 
గహాథార్థమును 'వలికిచీయవలను 18, చక_లాం వాళములు జరుగ 
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వలయును, సర్వకాల సర్వావస్థలయందును వల్లెవేయుచూండమ" ౮ భాం 

మజతియుం జెప్పిన యంశమును జ్ఞాహముంచుకొ 'ననలెను 19, ఆఅబుంజడ 3 ళా 

నేకాంతసేవనము గావింపవలెను, సమస్త (గంథములను గాతొంచాడ్ం 
వలెను. తేన మన స్పేయర్థము నంగీకరించునో దానినే 7 కొనవ లను 20. 

కహాని ఆకసము కా త T 

నాలుగవ సమానము - నరదేహా నుహత్త్యము. 

గణేశ్వరపూజయుు, శారదావందనము ఈ 'దేహమువలననే జగ 
చున్నది. 'చేహమువలననేగదా గురువులు, సజ్జనులు, సాధువులు, (శాతాలు 
మున్నగు వారల పనులు నెగవేరుచున్నని 1. 'చేహముండంకటువలున నే 
కవితారచనము అభ్యాసము నానావిధ విద్యలు అలవడుయున్న_ణు 2. 
(గంథ లేఖనము, నానావిధములగు లిపులను గురు తెజుంగుట్ట నానా మలా 

ములను విమర్శించుట చేహామునలననే కలుగుచున్నవి లి. మహ;ోజ్ఞూయుం 
సిద్దులు, సాధువ్రలుబుషులు మునులు మున్నగువార లనేకులు “జీశకూ నుం 

వలననే 'వేరొందుచున్నారు. మజియు నీ చేవామువలనచే  ఇునం,కణళ దం 

తీర్ణాటనము గావించుచున్నారు 4. పురుషుడు (శవణమననమాం అఅయు ౧౫ 

మగ్నుండగుటయు ముఖ్యపరమాత్మను (చా స్టించుటయు చేవాయునలటునో క 

జరుగుచున్నది 5. క ర్నమార్లము, ఉపాసనామార్షము, జ్ఞానవాగ్య గా 

మొదలగునవన్ని యు చేహమువలననే సమకూరుచున్నవి 6. ఈూాణులు, 
వీతరాగులు, తాపసులు మున్న గువారలు నానావిధ పరిశమలం జం నను 

వలననే గావించుచున్నారు. 'ద్రేవాకారణముననే_ ఆత్మ పకటన వంగు 
చున్నది 7. బ్రహలోకము, పరలోకము మున్నగునవి డేవాయువలున ను7డి 
నమరుచున్న వి. చేవాము లేకున్న చో అన్నియు నిరరక ములే హస 8. 
పురశ్చరణము, అనుష్టానము, ధూవుపానము, కీతోేష్షసవానము, గొ ణాంం 

జనము, (వాతలువేసికొనుటు పంచాగ్ని సాధనములు జీేవావమువలునాణ 

మానవున శేర్పడుచున్నవి 9, మానవులు 'జేహమువలననే ఫుణం * వయ్య అంం 
గన్కు బాపాత్ములుగను, స్వే చ్చా చా రులుగను , బవి్నితులవూనిు 
నగుచున్నారు 10. అవతారపురుషులు, వేషధారులు చేవాయువలునాక 
యగుచున్నారు. నానావిథములగు దురాచారపాషండములు  (జీవాముు 
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వలననే యయగుచున్నవి 11, విషయభోగము, సర్వత్యాగము, నానావిధ 

రోగములు గలుగుట, నశించుట 'దేహమువలననే జరుగుచున్నవి 19, 

"జేపామువలననే నవవధభ క మార్లములును, నాలుగు విధములగు ముక్తి 
PRR RN - WON తలలు. అనాణాడి జాన్ 

నో 

నవవార్తవుులును నానావిధములగు యుక్తులును, నానామతములును 

౫గలుగుచున్నవి 18. ద్రానధర్శములు _జరుగుటయు నానారహస్యములు 
మెల్ల డిధాపగుటయు' బూర్వక ర్మ ఫలములు లభించుటయు; చేవహాకారణ 

ముననే యని జనులు నుడువుచున్నారు 14. నానాస్వార్థములు, అర్థవ్యర్గ 

కములు, భన్యతలు, నానాకళలు, నూ్య్యూనాధిక్యములు, భ_కీమార్లము 

నందలి (వేము, నానావిధ సన్మార్గసాభనలు చేవామునలననే కలుగుచున్నవి, 

జుంభనములు చేహామువలననే తెగిపోవుచున్నవి. 'ేహమువలననే ఆత్మ 

నివేదనవైం మోకము లభించుచున్నది 1517. అన్నింటిలో దేవా 

ము_త్తవుమైనది. చేహమునందంతరాత్ముండు వసించుచున్నాండు. పురు 

రూకీ త్రము డన్ని గృహాములలో నున్నాండు. _ వివేకులందరీయంశము 

“జఅుంంగసుదురు 18. చేహమువలననే నానానిధములగు ప ర్థులు లభించు 

చున్నవి. మజీయు నానావిధాపకీ ర్తులుగూడ 'చేహమువలననే లభించు 

చున్నవి. 'దేవాకారణముననే అవతారవం కులు కలుగుట్క పోవుట జరుగు 
యన్నది 19. నానావిధ (భమసం(భమము లీ చేవామునలననే కలుగు 

చమున్న వి. మజియు నీ 'చేహామునలననే ఉ త్తమోా _త్రవుపదన్రలు జనులను 

శొనించు చున్నారు 20. 'చేవామువలననే సమ సము జరుగుచున్నది. 

ఉిహామయు లేకున్నచో చేమియులేదు. చేసాము లేకున్న యెడల ఆత్మ కలు 

నకుటుముం గలుగకుండుటయు సమానమే 21. చేహాము పరలోక నౌక, 

ఆ +నాగుణనిలయము. 'చేహామువలననే నానాగుణరగ్న విచారము నెరవేరు , 

యున్నది 22, 'ేహూామువలననే గానకళయు, సంగీతకళయు, నెజబుకపడు 

యన్న వి. జేహాయోగమువలననే అంతఃకళ్యప్రాప్తి యగుచున్నది 2కి, 

జీపాము (బ్రహ్మాండముయొక్క- ఫలము, అది మిగుల. దుర్గభమైనది. 

అనను దనికి శుదమగు బోధము నొసంగవలయును 24, చేహానమూలముననే 

“ముద్దలు, వీన్న లునగు జనులెల్ల రును దమతమ వ్యాపారముల నొనరించు 

మున్నా రు. జేహకారణముననే మానవులలో 'బెద్దలు, పిన్నలు అను భేద 

-యుర్పుడుచున్నది 25. 'చేహామునుధరించి ఈ లోకమున నుదయించుచున్న 
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జీవులందబును నెద్దియోా కొంతపని చేసిపోవుచున్నా రు. హారిభజనమువలన 

నెందజో సావనులై రి 26, అప్టధా (పకృతిక మూలము శేవలసంకల్పమే, 

నానాసంక కల్పములే డేహామాప ములో ఫలములను గైకొని (ప్రకటిత 

మయ్యెను 27. హారిసంకల్పము తొలుతనుండియు నుండెను. ఫలరూప 

ముగా నిపుడు దానినే గాంచవలెను, వా_స్తవమున కది నానాబేహా 

ముల యందన్వేషించినవో విదితమగును 28, తీగామూలమున బీజ 

ముండును, తీగయంతేయు సంపూర్మముగ, నుదకరూపముగ నుండును, 

“కదప ఫలమునందు ౫ సెతము మూలముయొక్క- యంశతో బీజముం 

డును 29, మూలకారణమున ఫలముదయించును. ఫలకారణమున 

మూలము కలుగును. సంపూర్ణ (అహ్మాండస్థికియా నిట్టిదే 50. ఏపని 

యెనను చేహము లేకున్న వో ఇర్వేరదు. చేహామును సార్థకము గావించుట 

మంచిది 81. అత్మకారణమున 'దేహమేర్చడెను. మటీయు _ దేహాకారణ 
మున ఆత్మ వర్తించుచున్నది, ఈ రెంటి సంయోగముచే సంపూర్ణ కార్య 

ములు జరుగుచున్నవి కి2. దాగియుండి మానవుడు గు_పరూపముగాం 

గావించుపనులన్ని యు నాత్మకు విశదమగును, ఏలయన? క _ర్భృత్వ 

మంతయు నాత్మ'చేగదా ! వీల చేహామునం దాత్మ నివసించు చున్నది, 

"దేహము పూజింపంబడువో నాత్మ సంతోషించును. చేహామునకు బాధ 

కలిగించినచో అత్మ కో భించును. ఇది ప్రత్యవవిషయమేగడా 84, 
చేహాములేకున్నచోం బూజ లభింపదు. చేహాములేకున్న చో. బూజ 
యంటదు. జనులలోననే జనార్షనుఃడు వసించుచున్నా (డు, కావున జనులను 

సంతుష్టుల నొనర్పవలెను 85. అత్యంత వివేకశాలియగు మాననవుండె 
ధర్మమును స్థాపింపందగినవా(డు. ఆతని పుణ్యశరీరమే పూజనీయ మైనది 86, 

అందజీని సమానముగా బూజించుట మూర్త తయగును. గాడిదను 

పూజించుటవలన నించుకేని ఫలముగలుగునా ? 37. కావున వా స్టవమున 
కవ్వండు పూజనీయుంో వానిని బూజింపవలెను. అట్లని యువేశీంపక 

యితర జనులనుగూూడ సాధారణరీతిగాం _(బసన్నులం చేసికొనవలెను తిరి. 

సమ_స్త జగత్తుయొక్క- హృదయమునందలి దైవము (సంపూర్ణ జన 

సమాజము) ముబమైపోయినచో నిశ 'నివసించుటకుం దావెక్క-డ 

దొరుకును? జనులను విడిచినవో జనుల కన్యగతియేలేదు 89. పర మేశ్వ 
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తున కనంతగుణములు గలవు. పాపము ! మనుష్యమా[త్రుం డాగుణచిహ్నా 
శముుల సనెంతదనుక విశదసబుపగలండు. కాని యధ్యాత్మ గంథముల 
చూూకుంచిన-వో నంతయు సుబోధమగును 40, 

ఐదవసమాసము _ సమాధానయు ర్త 

ఏ పదార్థమునై న నేకొలపాత్రముతోనేని కొలువుండు. కాని యా 
కొాలపాొత మాపదార్థమును దినదు. బ్రక్తే యనేకజనులు అనేక (గంథ 
వములను జదివివేయుదురు, కాని వారలహృదయములయం ద్యాగంథ 
వముఐలలోని విచార మొకటిగూడ నిలిచియుండదు 1. పాఠమన్ననో 
ఇం =ద్మాప్రవాహముగాం. జెప్పుకొనిపోవుదురు. అడిగినవోం జెప్పగలిగిన 
"జాడ్డాయులేదు. అనుభవవిషయము . 'దెలుపుమనినవో వారలు గందర 
వనాిభఅమునం బడిపోవుదురు 2, (కాన యిట్లు కాందగదు శబ్దరత్నములను 

ఇుదితనే.౦పవలెను. అనుభవాత్మికమగు శబ్బములను (గహింపవలెను, ఇతర 
తవవగసు తుక్కు-నంతను నొక ప్రక్కను నిడిచివేయవలెను కి. నామరూపము 
ఇున్నుంటిని విడిచి పీదప అనుభవమును (బౌ వ్రిగావించుకొనవలను. సారా 
ఎ -ఆఈముల నొక్కాటిగావించుట మూర్థత్వమగును 4. చదువువాండు పు స్ట 
కోయు నౌశకేవిధముగా జదువుకొనిపోవలయునా? లేక తెలిసికొని చదువ 
శనలుయయునా? ఈ విషయమును బాగుగా యోచింపుము గ్. సత్య మేమన? 
అఎివ్పుటుం డెలిసికొనుటలేదో యచ్చట నంతయు అధ్యాన్నముగ నుండును, 
తెతినసికొొనజాలనివ క్ష యితేరు లేవిషయముననేని సందియము తీర్పు 
తముకంన-దో సమాధాన మొసంగజూలండు 6.  ెలిసికొనక విషయము 
(నగహిోాంపక కేవలము “సెక్కు-శబ్దములను మాత్రము శుల్ణముగాం గంఠస్థము 
“౮ -కుంచుకోొన్న వాడు సభాసమాజమునందు ఇాస్త్రార్థ్య పసంగము వచ్చి 
న-చు * నోరుమెదల్ప-జూలండు. ఆతండు నేర్చిన విద్య వలని యుపయోాగము 

బహోాడ నుండదు 7. తిరుగలియందుం ద్వరత్వరగాం బిడికిళ్ల కొలది ధాన 

వమునుబోేసి విసరుచున్నచో మెత్తనిపిండి యెట్టుపడయగలదు? 8. నోటినిండ 
తర త్వరగా దొకదానివెంటనొకటిగా ముద్దలు సెట్టుకొనెను. నమలుట 
క౭వకాళము కలుగలేదు, నోరంతయు నిండిపోయెను, 1 తిప్పిన దిరుగదు, 
ఇంక నప్పు జెట్లు జరుగవలయును? 9. 
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(శోతలారా ! ఇపు డీవిషయమును శ్రద్ధతో వినుండు, సభ 

యందు వ్యాఖ్యాత కర్తవ్య మేదియో 'కెలుపుదు. వ్యాఖ్యాత యొక 

తణమతమేని (శ్రోతలకు రసహీనముగా నుండునట్టుపన్వసింపంహాడదు, 
అందరి యంతఃకరణములను సంబాళించుచుండనలెను 10. సూవమ్మనిషయ 

ముల నవళ్యముగా (బకటింపవలెను. కాని వానినన్నింటి నంతకుమున్నె 

స్వూయముగాః డెలిసికొనియుండవలెను, అట్లు "శెలిసికొన్న యంశేములనే 

(కోతలకు బోధింపవలెను 11. _ వక్తసభలో గొప్ప గొప్ప కఠిన ప్రశ్నలకు 
సమాధానము చెప్పుచున్న చో (శోతలకు మిగుల నానందముకొలుగును. 
మణియు వార లావ క్షను మిగుల (బశంసింతురు 12, కఠినసమస్వలను 

సాధించిన పిదప వృక్తను సభ్యులు మిగుల (బశంసింతురు. కాని యొక'వేళ 
నేదేని (పసంగమునందలి సమస్వను సాధింపలేక పోయినచో (భయపడి 

నచో) నప్పుడు (శ్రోతలు నింద/హాడం జేయుదురు. అపరిస్థితులలో (శ్రోతల 
చె వ క్ర అనిష్టపడవలసిన యవస సరమేమున్న ది? 18.  ఒజపిడితాపిపయి 

నరుగదీసి చూ చియుం గొలిమిలోం గాచియు బంగారమును బరీళీంచఛి 
ల్రకొను విధమున వ క్షయొక్క- [శవణమననముల ముఖ్యా నుభ వేము 

నెతింగి యాతేనివాక్కు-లం బరి గహీంపవలెను 14. ౩3 వై ద్యునిమాంద 

విశ్వాసము గలుగదు. వ్యాధి నివారణముగాదు, ఈస్థితిలోం (గోధ 

పడుటవలన లాభమేమి? 15. అసత్యము నెరేరునది కోడు. దాని నెవ్వ 

రును నంగీకరింపరు. కావున సత్యమును [గహింపవలెను 16. (వ్రాయుట, 
చదువుట నేర్చుకొనక వ్యాపారముగావించువో నది కొలంది దినములు 
మౌాతమె నడచును. ఎచటనై న నెవరేని లెక్కా-నెజీంగనవారలు తటస్థ 
మైరా వెంటనే యసత్యము వెల్లడియగును 17. (ప్రమాణ సాక్యు సహిత 
ముగా లెక్కనంతేయు శుభ్రముగ నుంచవలెను. ఇట్టుంచినవో లెక్క 
నెజింగినవా. డేమియుం చేయజాలండు 18. స్వయముగా నజ్జ్ఞానమున 
వమగ్ను డై నవాండు అన్యుల కెట్లు బోధింపం గలడు? ఎవరై నంగానిమ్ము 

అజ్ఞానమువలన' సంకటములో. బడుచునేయున్నారు 19. _బలములేదు, 
యుద్ధములోని కరిగినాశు. ఆతడు దప్పక పరాజయ మొందితీరును. 
ఈ దోవ మెవ్యరిది? 20. అనుభవములోనికి వచ్చు సత్వవిషయమును 
అదరపూర్వకముగా (గ్రహీంపవలెను. అనుభవరహితమగు మాట పొల్లు 
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వంటిదని యొజుంగనలను 21, (అనుభవరహితముగ్యా 'నేర్పుటవలన 

(టోత్సపిాంచుటవలన (కోధముగలుసను, కాని వెనుకనుండి పళత్చాొ 

తాపము గలుగును. నలయన, ఏథ్యానిశ్చయము తత్కాాలముననే 

యొగిరిపోవును 22, _సత్యమునువిడిచి మిథ్యాగహణ మొనరించినవో 

జోనికలుగును. పరమాత్ముని న్యాయానుసారముగా నడువవలెను ౨లి, 

న్యాయమును దొలంగినవోం (బపంచమంతయు నిందగావించును. ఎంత 

- యండితోనని పోరాడి కష్టములను సహింపశర వ్రమగును! 24. అన్యాయము 

వలన నెవ్వుడును నెవరికిని మేలుగలుగదు.అసత్యమునం దభిమానముంచుట 

'వెజ్టేతనము 25. అసత్యము పాపము. సత్యము _పరమాత్మస్వరూప్రము, 

ఈ రెంటిలో నెయ్యది గ్రాహ్యమో యిక యోచింపుండు 26. చెప్పుట, 

నడచుట మున్న గునదంతయు మాయయంగున్నది, మాయలేకున్న చో 

మాటలాడుట్ణయీ యసంభవము. కాన్రన నిశ్శబ్దము నన్వేషింపవలెను 27. 

ఇాచ్చాంశముననెజింగి త్వజింపవలెను. లక్యాంశమును వివరణ మొనర్చి 

గహింపవలెను. ఇట్లొనరించినవో నిశ్శబ్దపుజాడ తెలియును 28, పూర్వ 

శుతుమగు అష్ట్రధా(ప్రకృతినివిడిచి అలక్యుమునందు లక్షుముంచవలెను. 

వొననలీలుండును బరమదయుండును నగునాతంజే యా నిషయమును సెటింగి 

యుండును 29. పె నుండు నానావిధములగు పొట్టును ధ్య్యానమును 

నాకటియే యనుట యనృతము. నీరసమును రసమును నొకటిగాందలంచి 

చతురుం డగువాండెన్నండును నీరసమును సేవింపడు 80. పిండమునందు 

నిత్యానిత్యవిచారమును, _ బహాప్రకారములతో (బ్రహ్ముండమునందు, 

సారాసారవిచారమును గావించి అన్నింటిని శోధించి సారమునువూ[ తము 
హింపవలిెను లి]. ఆన్వయము, వ్య తి "రేక ము మున్న గునవియెల్ల 

కకహాయాకారణములుగ నున్నవి. ఒకవేళ మాయయే లేకున్న-వో వివేక 

మెట్లు సాధ్యమగును? 82. _ సంపూర్షత_త్వములను శోధింపవలెను. 

౩ముణియు వముహావాక క్యములయందుం (బవేక మొనరించి ఆత నివేదనము 

"వలన సమాధానము గడింపవలెను కి5ి. 
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ఆజవసమాసము _ శదివ్యగుణోపదేశము. 

శరీరమును నానావిధములగు వ్యన్ర్రములచేతను భూషణముల 

చేతను ఎట్లలంకరింతుమో యనే వివేకముతో, విచారముతో, రాజ 
నీతితో అంతఃకరణమునుగూడ నలంకరింపనలెను 1. శరీరము మిగుల 

సుందరముగను చేజోయు క్షముగను న స్ర్రభాహషణములలో  సజ్జితముగను 
నున్నను అంతఃకరణమునందుం జాతుర్యబీజములు లేకున్నచో నది యెప్పు 

డును శోభనొందయజాలదు 2. నోటిదుడుకుదనము గలవాండును నీచుం 

డును గకోరవచనుశున్కు అభిమానమగ్ను (డును, న్యాయనీతులను 

[గ్రహింపజాలనివాయను కి. దుష్టుడును నిరంతరము శ్రీ న్రుకోపియు, 
మర్యాదహీనుఃడును రాజనై తికయుక్కుల యోజించుటలో. 'బాబ్లానని 
వా(డును ఓ నగు ఉద్దండుండు అప్రమాణీకుడునై నవాని మాటలలో 
సత్యిస్పర్శ మెప్పూడును నుండదు. వానిని బావియని మూారు(డని యన 

వచ్చును. ఇట్ట మనుజులు రాకుసులు సుమా! 5. ఎప్పుడును నొక-విభ 

మగు నవసరము రాదు. నియమములుగూడ నొక్క-విధమగు పని నొసం 

గను. నియమములు బెట్టుకొని కూర్చున్న చో రాజనై తీకయు క్రి (ప్రయు 
_క్పులందు మోసము వాటిల్లును 6. (కావున మిగుల నియవమువంతుంయ 

కాంగాడము) అతియనుదానిని అన్ని విషయములందును రానీయందగదు, 
(ఆతిసర్వ త్రవర్ణయేత్ ) చూచి నడువవలయును,  వివేకశాలియగు పురు 
మండు దురాగవామునకు లోనుగాం జనదు 7. మిక్కిలిగా వాఠము 
గావించినచో వ్యవహారము చెడి పోవును రి, ఈశ్వరుంయ తన భక్తుల 
యెక నభిమానముంచును, మజీయు తులజాభివానిికింటాడ మనయం 
దన్నుగహాముగలదు. కాని ప్రతి కార్యమును విచారించి చేయవలెను 9. 
అఖండమగు జాగరూకతతో నుండవలెను, ఇంతకంకు నధికముగా సూంచన 
గానంపవలసిన దెద్దియున్నది. ఐనను అన్ని విషయములను జక్క-లోం 
జెలిసికొనవలెను 10. సమర్గుడగు పురువునికడం బలునురు జనులుందురు. 
అజనులందజియెడ నభిమానముంచవలెను. ఇట్లుచేయుటవలన జనులు నిశ్చల 

me చ hy fom Frond me 

*జఆప్పల్ భానుని వధిం చినప్పుడు | శీఛ తపతి శివాజీ మసోరాజ్రుకో (ఏనమగ్గ రామదాస 

స్వామి ఈ సమాసము నుపజేశించెనని చెప్పుదురు, గ్గ 
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మనన్కు-లె యుందురు 11. ఇస్పూడిచట దుష్టులు మిగుల వృద్ధినొ "ందిరి, 

చాలదినములనుండి వారల వలని యుషదవ మతిశయించుచున్న ది. 

కావున అఖండరీతిగా సానధానముతో నుండవలయును 12. ఈశ్వరుండు 
సమ_స్తమునకును గర్హ, ఎవ్వని నీశ్వరుయ తనవానిగాల్లా నునో ఆ పురు 
షుని విచారమును (బల్యేకముగా (గ్రహించును 1కి, న్యాయము, నీతి వివే 
కము, విచారము, నానావిధ (ప్రసంగములు, మజియు నితరులమనస్సులను 

_బరీవీంచుళ క్రీ ఈశ్వరుం డనుగహింపవలసినవె 14. మహాయత్నములు, 

"పాచ్చరిక, సమయమునకు శ్రైర్యముగలిగియుండుట, అద్భుత కార్యముల 

నొనర్చుట్స ఇని యయాశ్వరుండు (బసాదింపవలసిన గుణములు 15, యశము, 

కీ రి (ప్రతాపము మహీమ్క అపరిమితములగు ను త్తమగుణములు, అను 
సమత్వము ఈశ్వం డన్ముగహింపవలసినగుణములు 16. 'దేవ్యచాహ్మాణులపై 

(శద్ధనుంచుట, అభారవివారములతో సంచరించుట, ఎందటోజనుల 

కాశయముసంగుట్క పరులకుం జేతిమిందుగా నుపకారము జరుపుట, 

ఈశ్వరద_త్తవిషయములు. 17, ఇహాలోకపరలోకములను సంబాళించు 

కొనుట్క అఖండమగు సావధానతతో వర్తించుట్క "సెక్కు-మందిని సహిం 
చుట ఈశ్వరదత్తగుణము 18,  పరమాత్మపతమును (గ్రహించుట, 
(యమైహ్మణునిగూర్చి చింతించుట్స సెక్కండను బరిపాలించుట్క ఈశ్వరుం 

డనుగహించినచో జరుగును 19. ధర, శ్రసౌపనముగావించునరులు ఈశ్వరో 

వతారములు, ట్టిమనుజు లిదివజ కెందలో జనించిరి. ఇంళముందు 

జనింపనున్నారు, ఈస్థితి గల్పించువాం డీశ్వరుండు 20. ఉ_త్రమగుణ(గాహి 

కతము, తీక్లమగుతర్క-ము, వివేకము ధర్శవాసన, మజీయుం బుణ్య 

శ్లోకత్వము, ఈశ్వరుం డనుగ్రహింపవలసినవి 21, ఎప్పుడును దీరుమూనము 
లను యోచించుచుండవలెను. వివేకముతో: (బవర్తింపవలెను. ఇదియే 
సకలగుణసారము. దీనివలన ఇపహాలోక పరలోకములను శెంటిని సాధింప 

వచ్చును 22, 

ఏడవ సమాసము __ లోకుల స్వభావము. 
లోకులస్వభావము దురాశాయుతముగా నుండును. ఆరంభము 

నందే “తెన్ను తెమ్మ్ను** అందురు, వారలకు “మా శేమెననిమ్ను””అను 
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వాసనవిరివిగా నుండును !. భక్తితో నుండకయే లోకులు ఈశ్వర 
(ప్రసన్న త్వమును గోరుదురు, ఇది యజమానునికి సేవగానింపక యే వేతనము 
నిమ్మని కోరుటవంటిది 2, కష్టపడనియెడల ఫలములభింపదు. (శమపడ 
కున్న చో రాజ్యము లభింపదు, మజీయు6 ([బయత్నేము గావింపకున్న 

యడల లోకమునందు సాధ్యమగునదిగూడం బూర్జ ముగ నెరోవేరంజూలదు కి, 
సోమరితేనమువలనం గార్భము నాశనమగుట మనము (ప్రత్యతముగాం 
జూచుచున్నారము. ఈ యంశము సనెణీంగియు హీనజనులు పర్మిశమ 
గావింపవలసినచో చేవాము దాచుకొందురు 4. తొలుదొలుత పరిశ్రమ, 
దుఃఖము సహించువారలే యనంతరము, సుఖఫలము ననుభనింతురు, 
తొలుదొలుత సోమరులై కూర్చుండువారలు ముందుముందు దుఃఖముల 
ననుభవింపవలసి యుందురు 5, ఇపహాలోకమైంన (స్వార్ధము గానిమ్ము. 
పరలోకమైన, (పరమార్థమైన) గానిమ్ము. ఈ రెంటికిని (బయత్నము 
చవేయవలసియేయున్న ది, దూరదర్శిత్వము మిక్కిలి యావళ్యేక్ష ము 6, సంపా 
ధించినదంతేయు  నెప్పటిదప్పూడు తినివేయు _మ్లానన్లలు కఠిన సమయ 
'మేతెంచినపడు తుధార్తులె  మరణింతురు. కావున దూరదర్శిత్వముగలిగి 
వ ర్రించువారలే సుఖులై యుందురు 7, ఇపాలోకముకొణుకు ధనమును, 
బరలోకముకోొణకుం బర మార్గమును సంచితము గావింపనిచో జీవిత 
మంతేయు వ్యర్థమే ! ఇట్టు గావింపని మనుజులు (బతికియున్న ను జచ్చిన 
వారలేయని నమ్ముము ర, ఒకసారి మరణించినంతమా[తమున బంధములు 
విడిపోవజాలవు, అనేక్ష జన్మములె ల్సి యాతనల ననుభవింపసవలసీయున్న ది, 
ఈ విధముగా దన్నెవంు చంపుకొనుచున్నా (డో, (విముక్తి నొందింప 
కున్నా(డో) యాతండాత్మ పాంతరుండు 9. (ప్రతిజన్నమునందును ఆత్మ 
ఘాత జరుగుచున్నది, ఆ జన్మముల నెవడు లెక్కి-౦పయగల(డు ? ఈ 
ప్రకారముగనున్న జన్మమృత్యువు లెప్పు డాగిపోలలవు ? 10, ఈశ్వరుం డంతయుం జేయుచున్నా (డని ట్రాణిమా(త్రులెల్ల రును నుడువుచున్నా రు, కౌనీ యాతని సమావేశలాభము మిగుల గొలందిగ (ఒకానొకని! 
మాతమేకలును 11, వివేకలాభమువలనం బరమాత్నుండు లభించును. 
వివేకులగు పురుషులకే వీవేకములభించును 19. పరమాత్ముం జొక్క_శు. 
కానీ యాత(శ్షు చేయుచున్న వనేకిములు, ఆయనేకములను(ద ఫ్రశ్యములను 
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కికోటేయని (ప్రరమాత్మయన్సి చెప్పంగూడదు 1కి, దై వకరృత్వము, 
చె_వము, అను నీ రెంటి యభిపాయమును చెలిసికొనవలను. ఎందజో 
మునుమ్యుం లీయంశమును చెలిసికొనక వ్యర్థముగా నేదిరయోా నదరు 
చుందురు 14. అవివేకులు మూర్చ త్వకారణమున వ్యర్థముగా 'నేదియో 

ఇ హింతురు. ్రింకేమియు లేదు. తాము చతురులమని వెల్ల డించుటశే 

యముట్టు చెప్పుదురు. వా_స్తవమునకు సత్యమగు వాతుర్యమును (బకటింప 

_ చలసిన యావశ్యక మేయుండదు. అది (చాతుర్యము) స్వయంప్రకాశమై 
ఆాయిన్నది 15, మిగుల [శమనొంది కష్టములను సహూంచి (ప్రయత్నించు 

తరమూ నవుడు భఛాగ్యవంతుండై సుఖముల ననుఖవించును, అభాగ్వులగు 

ఇజయలు నోటికి వచ్చినట్లు చెప్పుచునేయుందురు. (కాని చేయరు 16, 

ఆయి ల్లు 'గ్యుని దరిదలక్షణములను ఏచక్షుణ పురుషులు తెలిసికొందురు. 

ఆని యోగ్యుని యు _త్తీమగుణము లభాగ్యున కెన్నటికిని చెలియవు 17. 

యులు "గురునకు దుర్చుద్ది సెంపొందును. వానికి జ్ఞానస్థృతి యెొక్క-డనుండును? 

"ఈం సికిం గుబుద్ధియే సుబుదిగా చోంచును 10. స్న బ్రతిదస్పిన మనుజుండు 

ఇ "మించు (ప్రసంగమున దేనిని సత్యమని విశ్వసింపవీలగును ? స్మృతిహీనుని 
కత యోచన యనునది నామమ్మాతమునకై న నుండదుగదా ? 19. 
కుు రము (యోచనవలన ఇహపరలోకములు రెండును లభించును. 
ఇన్మ్మము సార్థకమగును. కావున యోచించి నిత్యానిత్య వివేచనము 

7౫ “వింపవలెను 20. 

mar ౧ ME 4 ఎలా 

ఎనిమిదవ సమాసము -- అంతర్జెవ నిరూపణము. 

(బహ్మాము, నిరాకారము, నిశ్చలము ఆత్మ, వికారయుతేము, 

శనంచలము, కాని జనులెల్లరును దానినే, (ఆత్మనే) దైవమని నుడువు 

యున్నారు 1. దై వముయొక్క- జాడపోకడలే చిక్క-కున్న వి. ఒక్క-దై వమేని 

నిశ్చయముగా విశేదమగుటలేదు. ఎందటో “డై వములు గలరుగడా ? 

ఆూందోక్క- దై వమేని యనుమానములోనికి రాకున్నది 2. కావున సారా 

౫ "రాసివారము గానింపవలసిన యావశ్యేకముకలదు. విచారసహాయమున 

"కా వమును శోధింపవలెను. "సెక్కు టై వములను తలంపునకు. 'దెచ్చుకొని 



6. జాసబోధ దు 18 ద్ర 

తికమక పడ(దగదు కి. జనులు సమే త్రములే యచటణగల దైవ 

(పతిమలనుగాంచి వానికి సమానముగా ధాతువులతో బె టై వప్రతిమల 
నిర్మించుచున్నారు, ఇక్షు యా వాడుక భూమండలమునందంతట నగబాకి 

నది 4, “శేవల శ్నేతదై వమే నానావిధ వ్నేతదై వములకు మూలము. 
ఈ భూమండలముననున్న నానావిధ వ్నేతములను వోధించిదూడవలెను గ్, 

తడై వము పాపాణముతో నిర్మింపంబడినదిగా నుండును. దానినిగూర్చి 
యోచించినచో దాని మూలతంతువు (ఆ విగవారాపము) అవతారము, 
ననుసరించి యున్నట్లు విశదమగును 6. అవతారముగై కొని (చేహధారణ 
మొనరించి) దై వతములు వ _ర్టింతురు. అంత్యమునందు వారల యవతార 

ములు సమా_ఫ్టమగును. (బహ్మావిమ్షుమ హేశ్వరు లాయవతారమూర్తుల 
కంకును గొప్పవారలుగ గణింపంబడుదురు 7. కాని యా (తీమూ రుల 

సేనిస _త్త(అధికారముగలది అంతరాత్మ యే. వా_స్టవమునకుం (బత్యకు 

ముగ గ_ర్హయ్కు భో_క్షయు నంతరాత్మయీ 8. అనేక యుగములదనుక 
నంతరాత్మయే యా మూండులోకముల వ్యావార మును నడుపుచుండును, 

ఈ నిశ్చయవివేకమును 'వేదశ్యా న్ర్రములయందుం జూడవలయును 9. అంత 

రాత్మయీ చేతనరాపముతో వివేకవశమున సమ స్త _స్త శరీరన్యాపారమును 
నడుపుచున్నది 10, ఈ యంతర్జెనవతేమును జనులు "మటచిపోవుచున్నా రు. 

మజియు! బరుగులె త్ర త్రి తీరస్థానముల కరుగుచున్నారు. పాపము! (వాణు 

లెల్ల రీవిధముగా చేనని గు_ర్జెజుంగజాలక కష్టములను భరించు 
చుందురు 11. అనంతరము మనస్సులం దిట్లు వివారింతురు. “ఎచ్చటం 
జూచిన నచ్చట (తీర్థస్థానములయందు) జలము, రాళ్ళు నిండియున్న వి, 
వ్యర్థముగ నడవులను బట్టుకొని తిరుగుటవలన నేమిలాభము గలుగును 2) 
్రట్టీయోచన కలిగినవాడు సత్సాంగత్యము గావించును, సత్సం(మువలన 
'బెక్కండకు దై వము లభించెను 18, వట్టి వివేకసంబంధములగు నీ విషయ 

ములను వివేకులగు పురుషులు నిశ్చయముగా నెరుంగగలరు. అవివేకులు 
(భమలోంబడి మజచియుందురు. అవివేకుల కట్టివిషయములు 'జెలియను 14 
ఎదుటి వాని యంతఃకరణమునందుం (బవేశము గావింపగల పురువుంజే 
లోపలిస్థితి (గ్రహించును. శేవలము పై పె మెరుంగులగాంచు వాండెద్దియు 
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ఇనంంంాకగంజాలక్షం. 'ఆ"నుననే వివేకులు, చతురులు నగు మనుజులు అంతః 

కోరజాతమయును శోధింతంరు 15. వివేకరహితమగు భ_క్రియున్నను లేకున్నను 
నెక. & య్. (ఇవతాయాదై వతము మూర్జనికొజకని చెప్పు చున్నారు. 

((పతిమ, ఎస్వల్పజుఎక్షనవైనాం) 16. విచారముగావించుచు. ''జెలిసికొనుచం ' 

దనజ్నసితయును ?గడకపుమానవుణే యుత్తమవివేకి వాండే త_త్స్వములను 

(భూలజృశ్య్ణనమూన్త విడిచి నిరంజనమును (పర బ్రవ్మామును)బడయును 17. 
ఆకాతొ్మమునకు అబుంధించినదంతయు నాశనవుగును. వా_స్టవమునకు ఈ 

" జంజాఠతుము లన్ని-కితికంకొను వేజుగానున్న దానినే పర బహ్మామని యెజుంగ 

వలెను 18. 72 వతము చంచలము పర్యబహ్మము నిశ్చలము, పర 

(బెక్ శ్రామునందు 1థభమలేదు. (ప్రత్యయజ్ఞానమునలన _ (అనుభవజన్యజ్ఞాన 

దెలక్స్ (భమ దదారమగును 19, ప్రతీతిలేక చేయునదియెల్ల వ్యర్థమగును. 

వుఆకింయిం (బకీతిరహితులగు (ప్రాణులు కష్టము లనుభవించి కష్టములలో 

నుండి కర్మబంల౭యములలో దగుల్కొ-ని మరణింతురు 20. ఒకవేళ కర్మ 

నుండి "చీజుగాకంన్న చో. (ఒకవేళం గర్మపఫలమునే కోరవలసినవో) ఇత 

నీశర్షరణజనమూ ₹కేలగావింపవలయును? ఈ విషయమును వివేశ శాలురగు 

భుహుములు సాప్ప ళు ఎకుక్రముగనే యెజుంగు దురు. మూార్భు 'అెజుంగరు 20. 

కొంశాము ఈ '--బించినచో జగత్తులో బరమేశ్వరుండున్నాండని విశద 

ముగసును.  నెహణామునలననే నిశ్చయముగ నిర్లుణము లభించును 22, 

సగఘలంును ఇన. -చించుచు దానిమాలము దనుక నరిగినసిదప సులభము 

గ నిధర్దుణామూ అభ్ించును. మజీయు సంగత్యాగమువలన (బాణి స్వయ 

యు (బన్మాదహాపమై ము _క్రినొందును 2లి, పరమేశ్వరు ననుసంధానము 

గ"కుంచు మానవ్రులు పావను లగుదురు, ముఖ్యముగా జానమువలననే 

మిజ్ఞూనము (ఈ డమ లభించును వశ, ఈ వివేకాంశములను సుచిత్ర 

వాఎతో అంత౩కరణమునందు యోచింపవలెను, నిత్యానిత్యవిషకము 

ఎ *తుంచుటవలన జగత్తున కంద్దారణమగును 25, 

తా” మ్ముధవ సమాసము __ ని దానిరూపణము. 

ఆదిుదరసమునకు నమస్కరించి నిచ్రావిలాసమును_ (సుఖన్ని డను 

యర్షైంచచెదను= + ఢనిదవచ్చినచో నెంతపోయగొట్టుకొన్నను బోదు 1. 



శరీరమునందు నిద వ్యా_ప్తముకాంగానే సోమరితనము, ఆవలింతలు, 

ఒడలునిజుపు జనించును. అందుచే నిముసమేని కూర్చుండంజాలరు 2, 

(నిదురకుముందు త్వరత్వరగా అఆన్రలింతలు వచ్చును, అందుచే జనులు 

చటచట చిటికెలు (మోగింతురు. మరియు నంగివంగి మిగులం గునికిపొట్లుం 

బడుదురు. 8. కొందబుకొందటు నిదురవచ్చినప్పుడు మందగలిగా 

నుందురు. కొందటికిం గన్నులు మూంతబడును. కొంద జులికిపడి 

నలుదెసలు గాంతురు 4. కొందజు బోరగిల పడిపోదురు. (బహ్మావీణను 

బగులంగొట్టుదురు. డమరు (వాద్యవి శేషము) ముక్క-లుముక్క-లగును. " ' 

అప్పటికిని డలివిరాదు 5. ఆనుకొని కూర్చుండి కొొందబటు గురుకంబెట్టుట 

కారంభింతురు. కొంద జుర్ధానులై సాచుకొనిపరుందురు 6. ముడుచునొని 

కొందబ్కు పొరలుచు' 'గొందణ్బు నలువై పుల జకాకారముగాం 

దిరుగుచుం గొందజు బరుందురు. 7, కొందటు చేతులను గదుల్తురు, 

కొందజు పాదములు గదుల్లురు. కొందజు కణ్టుకటుమని, దంత 

ములలో గొణజుకుకొందురు 8, కొందటు కట్టుబట్టలు వీడిపోవుటచే 

దిస్సమొలతో. బొరలుదురు. కొందటు 'వెం్యడ్రుకలముడివిడి నలుమొగ 

ముల నావరించుకొనం బడియుందురు 9. కొందటు _స్తవ్య స్తముగం జబొరలు 

చుందురు. కొందబు వీనుగులవలెం గనిపింతురు. కొందజు నోరుతెజచు 

కొని దంతములుగనిపించునట్లు పడియుంటచే భూతములవలె వికారముగ 

గసిపీంతురు 10. కొందలు 'సుజులిడుచు. (బక క్కం-విరాందినుండి 'లేతురు, 

కొందణు చీకటిలో? చేతులుడాడింతురు. కొందు (ప్రక చివర నొదిగి 

పరుందురు 11. కొందజు పుణికిరింత లొనర్తురు. కొందజు భూమిని 

'చేవ్చులాశుదురు. కొందు లేచి (న్నిదమక్తునే దారి తెన్ను యోచింపక 
యేజేని యొకదిక్కున కరుగుదురు 12, కొందజు గుణ్హు'పెట్టుదురు. 
కొందబు వెక్కి. వెక్కి- యేడ్తురు. కొొందటు మిగుల సంతో మముతోగ్ గిలకిల 

మని నన్వదురు 18. కొందు (ప్రలాపింప నారంభింతురు. కొంద అలు 
తురు, కొంద టులికీపడి తమస్థానముననే పడియుందురు 14. కొందటు 
తమణవతణమునకును గట్టుగ జ్తుమని దగ్గుదురు. కొందజు తలగోకుకొందురు. 

మజీయు నెక్ళువగాల గార్యడింతురు 1. కోందజికి (సెదవిచివరనుండి) 

లాలాజలము కారుచుండును, ఒకానొకండు తాంబూలము నమలి రస 
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రమును విడుచుచుండును. ఒకండు (పక్క-లోనే హాయిగా లఘుశంకను 

కుయశుచున 16. కొంద అపానవాయున్సులు విడుతురు. కొంద జుజీర్ణ ముచేం 

'ైజేన్పులు విడుతురు. కొందటు దగ్గిదగ్గి పరున్నస్టలమునకుం జేరువనే 
((ముంచి-చెక్డలు గమనింపక ఉమ్మి వేయుదురు 17, కొందజు మలమువిడు 
శంరు. కొొందటు వాంలిగావించుకొొందురు. కొొందణు కాండింతురు, 

కోాందఆంం తుమ్ముదురు. కొంద జస్పష్టస్వరముతో మంచితీర్ణము కావలయు 
సనందురవి 18, కొందజు స్వస్నములచే వ్యాకులు అగుదురు. కొొందణు 

తముంచిన్వుష్న ములుగాంచి యానందింతురు. కొందరు సుమ ప్తికారణమున 

థన చామత్తులై యొడలెబుంగక _పడియుందురు 19. తెల్లవారు 

ఇషా వైైనది. ఒక(డు చదువుట కారంభించుచున్నాడు. ఒకండు (పాతీస్ప సర 

౯ఆమునకో, వారికీ ర్తనమునకో పాల్లొనుచున్నాండు 20. కొందు ధ్యాన 
కెమురూ_ద్రిని స్మరింతురు, కొంద 'జేకాంతమున ఉపముచేయుదురు. కొందణు 

"వా కంఠస్థ మొనరించిన దానిని వళ్లైవేయుదురు 21. కొందటు తమతమ 

ఇమభిఆెచుల ననుసరించి నానానిద్భలను నానాకళలను నేర్చుకొ ౦దురు. 

కొాొందఆఅుు తానమానములతో గాయనకళ _లభ్యుసించుచూ గాన మొన 

రింతుదు 22, వెనుకటినిద సమా _ప్తియగును, మెలకువగలుగును, కావున 

రతునుజూలు తమతేను (ప్రయత్న ములలో? 'బాల్లొందురు 9౨కి, జాతయగు 

పురుషుడు తత్వమును (దృశ్యమును లఘీంచివేయును. తురీయదశే 

-కానల్ము పక్కకు వెడలిపోవును. మజియు నాత్మనివేదనమువలన [(బహ్మ 

తచూపుండగును 24, 
శ 

పదియవ సమాసము - (శవణవికేపము. 
వచేని యొకకార్యమును నిర్వహింపనెంచినవో మధ్యమధ్య నదేని 

కుసుమము వచ్చుచుండును. కాని సమయము సహాయ మైనపతీమున 

(కాలమనుకూలించినచో) ఆ కార్యము దానికదియే సనెజివేరును 1. 

"కారము నెజువేరినవో మానవునకు సుఖముగలుగును, _ దినదినమును 

(ముందుగావలసిన ) ఆలోచన స్ఫురించుచుండును 2, (పాణి యెప్పూ డవ 

తీర్టుండగునో యప్పుడు కాల మేమా[తముగానై న ననుకాలమేయగును, 

పరయమేఎత్వరుం డన్నుగహాశాలిమె దుఃఖాంతేరమున సుఖమునే యిచ్చు 
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చుండును కి. కాలమంతయు సభ *రణముగా ననుకూలముగా నమరి 
యున్న చో జనులందటును రాజులై యుంజెడివారలే! సారాంసమేనున! 

కాలము కొంతకాల మనుకూలముగనుంశును, కొంతికాలము (ప్రతికూల 

ముగనుండును 4. ఇహాలోకము, పరలోకము అనునీరెంటిలో నేఏిషయము 

నేనిసాధింపవలయునన్న ఈశ్వరద_త్తమెన స్వా'భావికము, అద్భు తమునగు వివే 
కము గావలయును క్, వినక యే విషయ మవగావానమగుటయు, 'నేర్వళయే 
చతురత మలవడుటయు విన్నదిగాదు కన్నదిగాదు 6, వినుటవలన వివ 

యము విదితమగును. పిశదమైనకొలది వృ త్రీ శుద్ధమగును. దానినే సారా. 

సారనిర్ణయము మనస్సున స్థిరముగా: 'బాదుకొనును 7. వినుటను (శ్రవణ 
మందురు, విన్న విషయమును హృదయమున మాటిమాటికి యోచించుట 
మననమందురు. ఈ రెండుపాయములవలననే |తిలోకవ్యాపారము జరుగు 
చున్నది రి. [శ్రవణమునంగలుగు బహూవిధవిఘ్ను ముల నెంతదనుక లెక్కింప 
గలము 1 కాని సావధాన వృాదయులై యున్నచో నవిఅన్నియు ననుభ 
వములోనికి వచ్చును 9, [శ్రవణమునందు ( మొదటినుండియు) గూర్చిండి 
యున్న వారలు వ్యాఖ్యాత చెప్పయగాణజెప్పయగా ఏకా గచిత్తులగుదురు. "వెనుక 

నుండి [శ్రవణమునం బవేశించినవారలు వకాగచిక్తులు కాంజూలరు 10, 
వెలుపల దిరిగివచ్చిన మనుజుడు నానావిధవిషయములను వినవచ్చును. 

కావున నాతండంతయో యింతయో కదలిక గలిగించితీరును, వూనముగాం 
గూర్చునియుండండు 11, సందర్భమును బరికించి నదచుమనుజులు మిగుల 
దక్కు-వగా నున్నారు. ఇశ [(శవణమునందులలుగు విన్ను ముల నాలింపం 
గోరెదను12, (శవణమునం గూర్చున్నంతనే తొలుత ఒడలువిటుపు వచ్చు ను. 
తరువాత నిదాకారమునం ద్వరత్వరగా ఆవలింత లారంభించును 1కి, 
కొందు సుచిత్తులై కూర్వ్పుందురు, కాని విషయము వారి హృదయమున 
కంటదు. చారలు వెనుకవినియున్న యంశములనే మనస్సులో? బెట్టు 
కొందురు 14. శరీరమును మాత్రము వినుటకు దత్సరముగావింతురుగాని 
మనస్సులోని కితరవిషయమునే వచ్చును: మనస్సులోనికి వచ్చు ్భ తేలంపుల 
నెంతదనుక వర్ణింపగలను ? 15. విన్నయంశములను మననము గావించి 
నప్పుడే విషయము కొంతఫొంత బోధపడును 16. పట్టుకొంద మూాయన్న 
మనస్సు కొంచెమేనియు. గనుపించునదికొదు, కావున (బతిమనుజుండును 
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యనపహ్యాదయము నరికట్టవలయును. అరికట్టినపిదప హృదయమును అర్థము 

నందు |? (బవేశ పెట్టవలయును 17. మిక్కిలిగ భుజించి నిరాపణమునీదు( 

శవెద్దలకడం గూర్చున్న. చోం గూర్చున్నంతనే దవ్చినలన వ్యాకులుండగును 18. 
“కెరటనే సీరకావవయునని యడంగును. పిదప గటగటగట నీరు విశేషించి 
ఆ పను. ఈ కారణమున మనస్సుచదరి యాతడు లేచిపోనవును 19, 
చుల్లని (తేనుపులు వెక్కిళ్ళువచ్చును, ఒకవేళ నెక్కడనేని కొంచెము 
"ఎ "యును జూరినవో నిశ నడుగవలసిన పనియీలేదు. అనేకజనులు మాటి 

* శమూటికి లఘుశంకకు లేవవలనీవచ్చును 20, ఒకానొకండు తొందరపడి 

యనుంతయువిడిచి నిరూపణ సమయముననే అధికశంకకుం (విశేచనమునకు) 
ఇచోవును 21. ఒకానొకని హృదయము దృష్థాంతముగా నుడువంబడిన 

యపూర్యాంశమునంబే లగ్న మైయుండును, ముందురాంబోవు నంశముల 

ము "తండ విననేవినడు 22, ఒకడు నిరూపణములోనిశే తెంచి కూర్చు 
సంతన వానిని చేలుకుట్టును, ఈ యవస్థలో నిక నిరూపణ మెక్కు-డిది ? 
పాపము! వాండు వ్యామలుం జై పోవును 2కి. ఒకనికిం బొట్టలో బాధ 

౫లిగి పీపులోనికి వెళ్ళి వచ్చును. దగ్గు చీదర, నుసిమిరి, గడ్డ, పుంజు 

శయున్న గువాొనివలని బాధచే స్థిరముగాల గూర్చుండ ఏలుకలుగదు 24, 

కుకు జెల్టికణచుటనలన దుశ్చిత్తుండగును, ఒకడు వెలుపలజరుగు గోల 

నాలకించి యచటికిం బరుగ్తుకొనిపోవును 25. కొందజు విషయాస కులు 

కథనాలించు సమయమున (స్త్రలవై వే చూచుచుందురు. దొంగ లీతరుణ 

మున భాదరతలను దొంగిలించుకొని పోవుదురు 26. ఒకొంాకగంాప్పుడు 

“కాను కాదు” అని యేజేని వివాదముకలుగును,. అప్పుడు జరుగు 

గబ్న్బంతులవలన హృదయమునకు మిగుల ఫేదమునలుగును 27, కొందజు 

నిరూసణసమయమునం గూర్చుండి చక్క భామించుకొందురు.. వారి 

చాసులు పొట్టకొజుకు శీరేయని రాగము లాలాపనము చేయుదురు రి, 

జూత శెక్కువముంది యొకచోం (భ్రోవై నమెడల నొకనివెనుక నొకండు 

మాటలాడ నారంభించును. అచట శ్రోతల యాశయ మొకపక్క-నే 

యుండును 29. “ఐడి నాది నీదికాదు” అని మెల్లప్పూడును నుడువుట' 

కలవాటు పడినవా6డు న్యాయనీతులనువిడిచి యన్యాయపతీమునః 

'జేరును 80. ఒకండు గొప్ప్రతనమునశై వాచ్యములన్కు అవాచ్యముల్లను, 



నుడువును. న్యాయరహితుండగువాని నిప్పుడుగాకున్న( జివరశేని లోకులు 
(6పడ్రు పరమాన్యాయన్థుడురాయని? యనితీరుదురు 81, అభిమాన 
(గ్రస్తులై సంత_ప్తహృదయులుగనుండు (శ్రోతలను సత్యవంతులని నుడువ 
వలయునో, అనృతవాదులని యనవలయునో నేను నిర్ణయింపంజాలను లిజి, 

కావుననే విచత్సణులు, బుద్గిముంతులు నగువారు తొలుదొలుతనే “మేము 

'కెలియనివారము అను భావముతో నుందురు, మజియు వార 
లితరులతో అన్నా! మేము మూరులము, నిరతీరులము: వమియు 

నెజుంగము అని నుడువుదులు లికి, పరమాత్నుండు తనకం'కు గొప్పవాడని. ' 

తలంచువాండు (పపంచమునందలి జనులందణను సంతుస్టీపజచును, ఏల 

యన ! సంపూర్ణ (ప్రపంచమునందుం బరమాత్ముండు సీిండియున్నాండు లిక, 

సభయం దొకవేళ కలహ ముప్పరిల్లినచో జనులు జ్ఞాతయండే దోషము 
నారోపింతురు. జనుల హృదయములు వశపజచుకొనంజూలని వీండెట్టి 

యోగి'యని యందురు లిక. వైరము గావించినవో వై రమే వృద్ధి 

యగును, 'తాను దుఃఖము సహింపవలసివచ్చును, కావున జతుర పురు 
షునిగూడ విచారమును చెలిసికొనవతెను తిర. ఉత్తమపురువులు లోపా 
లోపములు సవరించుకొనుచు నడుచుకొందురు. తమమింది కేవిధమగు 
దోషమునేని రానీయరు, వారలు శమనుు శాంతిని అవశ్యముగా 
నాచరింతురు 8. దుర్గుణుని యెడల దుష్టగుణములను సుగుణవంతులగు 
పురుషులునెంటనే తెలిసికొందురు. వివేకులగు వారలు తమతమ పను 

లన్నింటిని వివేకముతో నొనరింతురు కిరి, వివేకబలముతో బవాువిధో 
పాయములు, దీర్భప్రయత్నములు గావించుచుండువా(శు తనమహిమ 
తానే యెజటుంగలలండు శీ9. వివేకరహితుని దురనులు తమవలలో 

'వేసికొందురు. బుదిహీనులుగూడ నాతని మటింత మదిహీనుని జేంయు 

దురు 40, న్యాయము, పర్యాయము, (అవసరము ఆపాయములకు 
సంబంధించిన అనేక యుక్తులు మూర్గుల కెట్లు తెలియును ? 41, కాని 
చెడిపోయిన పరిస్థితులనుగూడం జతురులు సవరింపంలరు, చతురులు 
స్వయముగా ఆత్మ యజ్ఞ ము చేయుదురు. వతరులచేం జేయింతురు, అశ్హ్ర 
స్వయముగా (బబయత్నము చేయుదురు. ఇతరులచే. జేయింతురు 492, 
౧% రణముగా జగత్తునందంతటను మనుజులు. నిండియున్నారు, కాని 



(పంపి మే సము 619 

వారలలో నెవరు మనుజమ్మాత్రులకు సమాధానమును (బసాదింతురో 

అట్ట సత్పురుషులు ధన్యులు 48. ఇట్టి సత్పురుషుడు జనుల కోర్కులను 
నానావిథములం బరీవీంచును. మర్యాదను, (బ్రసంగమును, సమయమును 
గురు తెజబుంగును, మజీయు సంతప్పులగు జనుల ననేకవిధముల శాంతులను 

గావింయుటగాడ నెతుంగును 44. బు యాతండు సంపూర్ణ (పపంచ 

విషయములుసాడ సనెబుంగును, ఆతడు నివేకముతో సమ_సకార 

ములను గావించుటయందు సమర్థుండై యుండును, ఆతండు ఎట్లు ఏమి 

- చవేయు-చున్నాయో యది లోకుల శేమియు. టెలియనేజెలియదు 4. 
సత్పురు మండగు వివేకశాలి పలున్రరుజనులను గార్యమునం (బవేశపెట్టును. 

వ మం దెయపులదలిక తనచేతిలో నుంచుకొనును, ఇట్టిమోగ్యుణె 

వివేకయువలనోః స మర్గపడవి నొందును 46. కాని వివేచనము నేకాంత 

మున నొానర్చ్బవలెను. తన ధారణాళ క్రీసహాయమునం బరమాత్ముని ధారణ 

గాఏింకువతెను,.  మజియు మనుష్యమా।త్రునిం దనవానిగం చెలిసికొన 

వలెను 47. ఏకాంత ప్రదేశమునందు వివేకము స్ఫురించును, ఏకాంతము 

నందూ యత్నము లభించును. మణియు నేకాంతమునందుం దర్కొశ క్త 

సమ_న్హ్మబహ్మాండముపై విరాజిల్లును 48, ఏకాంతమునందు స్మరణ 

గావింశచయుటవలన మబుచిపోయిన (దవ్యభాండారముసై తము లభించును, 

నకాంతమునందుం గూర్చుండి యాత్మతో నంతయో యింతయో విచా 
రము గాగావింపవలెను 49. ఏకాంతేవాసమున కలవాటుపడినవాని కార్యము 

అందులకే కార్య ములక ౦కు ముందు నెజువేరును. ఏకాంతములేనిచో మవా 

_త్హ్వ్వము లభింప జాలదు 50. 

పదునెనిమిదవ దశకము సమాప్తము. 

x ఈ పద్యమును (శీసమర్థ రామదాసస్వామియొక్క- ఆక్క చర్మిత్రయుగ సే భావింప 

నఖిల ఇను, 

# 8 



సీకో 
న్ 

పంద్ 'మ్హిదవ దళకము, 

మొదటిసమాసము _ లేఖనకోశల్యము, 
(బొహ్మాణులు బాలబోధ (హిందీ లేక నాగర్సి అతరముల నభ $ 

కీంచి చతురులుచూచినంతనే యానందించునట్టు సుందరముగా [వాయ 

వలెను 1. గుండ్రముగను, సరళముగన్సు విడివిడిగను, జిక్క-నిసిరాతో" ' 
ముత్కెపుసరములవలె అవరపంక్పులను (వ్రాయవలెను 2, (ప్రతియతు 
రము స్పష్టముగ నుండవలను, మధ్యనుస్థలము వాక్యాంతమునమా।త్ర 

రేఫ, అసంపూర్ణ వాక్యముల కంతమున (కామా) గుర్తుమున్నగు నీర 
ములకు వలయు సర్యాంగములు చక్క-ల నుండవలెను లి. మొదటి అవర 

మెట్లుండునో (గ్రంథములోని యవతరములన్నియు నట్టుండవలను. అధ 
మొదలు ఇతివజుకు (మొదటినుండి చివరవజకు (గంథవముంతయు నొక్క 

కలముతో ఒక్కేపట్టుదలకో (వాయయుడినట్టు కనంబడవలెను 4, అతర 
ముల నలుపుదనము, కలముయొక్క-_ 'లాన్రువంపులుు  మున్నగునవియెల్ల 
సరళముగనుండవలను 5. పం కీతో ( బంక్ గలియంహాడదు, మాత్ర, 

"రేఫ బిందు మున్నగునవి యొకదానితో నొకటి కలిసిపోవరాదు, అకళ్లే 
యొకదానితో నొకటి తగులునట్లు అవరములను బొడవుగా లాగివాయం 
గూడదు 6. కాగితపుయిటలపై ముందుగా నీసముతో గీతలుగీచి స్ఫుట 
ముగా నకురములు [వాయవలెను. పం కులకుమధ్య నుండు స్థలము మిగుల 

దగ్గరగాణాని మిగుల దూరముగాంగాని యుండగూడదు. సమానముగా 

నుండవలయును 7, (వాసినదానిని మజల శోధింపవలసిన యవసరము లేని 
విధముగా [వాయవలెను, పారబాటులు వెదకినను గనువింపనివిధమునను 

మజల లేఖకు నేదేనిసందియము నడుగవలసినపని లేనట్టుగను వాయ 
వలెను 8, నూతనళలేఖకులు (బాలకులు) జాగరూకతతో. గనిపెట్టయు 

మిగుల గుదిరకగా నుండునట్లును లేఖనపద్ధతిగాంచినంతన యెదుటివారు : 
మోహీతులగునట్లును (వాయవలెను 9. "పెక్క.0డంయావనదళలో మిగులం 
జిన్న యశురములు (వ్రాయుదురు, వారలు వార్గకమునందు దామ్యూవాసిన 



ఆక శునక ల్యము, 

చు "*నినే తాము చదువజాలరు, కావున మిగులసన్న గాలాని, మిగుల పెద్ద 
“ఇ “గాని కాక మధ్యమతరగతిగల యతరములను (వాయవలెను 10. 
"“కానితమునకుం జుట్టు! ప్రక్కల స్థలమునిడువవలెను. మధ్యసుందరముగను 

'స్పష్ట్యముగను వ్రాయవలెను. కాగితమువాడుకవలనం జినిగిపోవనున్నను 
ఆఅఅత్షురములువ్మూత్ర మళ్లు వెదరనివిగా నుండవలెను 11. ఈ విధముగా 
(ల౨ఎ *యవలయునను కోర్కె. యనుష్యు మా।తునకుం గలుగునట్లును కోజిరా! By 

'. "రఇలేఖకుని జూడవలయునురా”యని జను లనుకొొనునట్టును (గంథమును el 

చక్క నిర్మించి పాయవలెను 12. శరీరముతో 'చాగుగాం బరిశవమ 
వేయవలెను. తన యుత్క-ట కీర్తిని [బపంచమునందు విడువవలెను. 
వాబెని యుత్తమగుణమును జూపి లోకులను మోహితులం గావింప 

అలను 1కి. గట్టికాగితమునుబెచ్చి మిగుల జాగరూకతగా దానిని (గంభ 
నామమునకు. దగినట్టు చింపవలెను. నివిధములగు (వాతపనిముట్టులను జాగ.త్త 

జేకికొనవలెను 14. వాకు కత్తెర గీతలుగీయుయం[త్రము, నీసమ్యు 
౫నాట్లము, పలు తెణుంగులనుండు మంచిమంచి రంగులు, మజీియు నితలో 

లా -థభనములు సేకరించి యుంచుకొనవలెను 15, చదేకదేశాంతరములలోం. ' | 

పంల గాఢములు, సూత్మములు, సుందరములు నగు రంగు పాతములు త 

(సెరాబున్ల్రు |పోవుచేయవలెను 16. కలమునుజెక్కె-డి యంత్రము, గీతలు 
న్నోయు యంత్రము, సీసపుటుండలు మున్నగు చిత్రవిచితములగు సాధన “ia 

తములు సంపాదించుకొనవలెను 17, ఎండినదియు. బచ్చిదియు నగునలుపు 

రంగు దగ్గణ నుంచుకొనవలయును,. ఇంతీయగాక నానావిధవర్ష్మ ములు 

-కీజువేటుంగా దూదితోం దడివీ జాగ త్తజేసికొనవలెను 18. [గ్రంథము 
నందు ఇకిశ్రీ (సమ్నొప్త్రిని నానావిధములగు సుందరచ్శితములతో లిఖింప 
వలెను. ేశబేశాంతరములలో నుపయోగించు చితలేఖనపరికరములు 
సెద్ధముగానుంచుకొనవలెను 19. నానావిధములగు నవారు 'వేష్టనము, 

అుజ్జునిరంగ్కు మైనపుగుడ్డ, 'పెళ్సైలుు తాళములు మున్నగు నెం నిసామా 

నులు పుస్తకములను సురతీతముగా నుంచుకొనుటకు గావలయును * 20, 

శ ఈసనూసను వలన ఢ్రీసమర్గ శామచాసస్వామి వారికాలమునగల లేఖన (ప్రణకాళిక 

"తెలియును, 
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రెండవసమాసము -- చతురత్వ (ప్రవర్తనము, 
గతసమాసమందు [వాయునిధము వివరించితిని, ఇశనిప్వుడు అనేక 

(పకారములగు అర్థ ముల సనెబుంగురీతుల వినుడు. అన్ని విధములగు 

విషయములను 'దెలిసికొనవలెను 1. శబ్దభేదము, అర్థభేదము, ముద్రా 
భేదము, (ప్రబంధ'భేదము, నానాధ్యనుల - ధ్వనిభేదము నెణుంగవలెను జి. 
నానాసంచేహములు, ఉ _ల్తీరప్రత్యు తరములు, (పతీతిసాతముఆ రము 

మున్నగునాని నెజుంగవలెను. ఏలయన! ఈ.విషయముల నెటింగనవో ' 
"జనుల యంతేఃకరణములు |పసన్న ములగును లి, నానావిధములగు పూర్వ 

పకుసిద్ధాంతానుభ వములను జక్క-(గ నెజబుంగవలెను. సందేవాపూర్ణ ములగు 

న్నస్తవ్య_స్తృవషయములం జెప్పంగూడదు 4, (పవృ _త్తీమయైనగానిమ్ము. 

నివ్ఫ త్తీయైనరానిమ్ము. (ప్రతీతి (అనుభవమ్యులేనిచో నంతయ్యుభాంతియే! 

అనుభవరహితుండగు మానవుడు మట్టి (ప్రమదవంటివాడు. (అనుభవతై. 

లములేనిచో) దానిలోనిజో రితియెట్లువెలుంగ లదు? 5. హేతునునుబెలిసి 

కొనియు_త్తరమూాయవలెను. రెండవవానిమనస్సులోసి యంశమును[గహీంప 

వలెను, ' ఇదియే ముఖ్యమ చాతుర్భలకుణము 6. చతురత్వములేని-వో 

నే ప్రయత్న మైన సిద్ధినొందయాలదు. చాతుర్యములేని వో సమ స్తవిద్య్భ 
లును వ్యర్థము. చతురత్వములేని సమాజమునందు మిగుల గొప్పగొప్ప 
విషమపరిస్థితులు తటస్థించును. జనులకు సమాధానమే కలుగదు 7. 

ఇతరులు నుడువు మాటల నన్నింటిని మానము వినుచుండవలెను. స్వయ 
ముగా 'నేవియుం జెప్పంజనదు. కాని యందటిమనోఛావములను దన 
చతురత్వముతో: నగొద్దిలోనే ేలిసికొనవలెను 8. బుద్లిహీనులతోం 
గూర్చుండందగదు. ఉద్ధతుండగు మనుజునితో* విశేషించి భాషీంపరాదు. 
తనొణుకై యొవరిచి త్తసమాధానమునేని భంగము గావింపంజనదు 9. 
ఎయుక లేమిని (దినత్వమును విడువరాదు. ఎజుకకలదని గర్వపడంహాడదు. 
'సమ_స్తజనుల హృదయములను మృదుశబ్బములతోం (బసన్నముగా నుంచు 
కొనవలెను 10. (పసంగమును జక్క బరిశోధింపవలెను, పలువురి 
నప్రసన్నులుగ  నొనరింపదగదు, సత్యమునుడివియీని సభ్యుల మనో 
భంగము గానీయరాదు 11. జాడదీయుటయం దాలస్యము కూడదు. 



చతురత్వ (పవ ర్తనము - త్రి 

(భ్ ష్టజనులలోం గూర్పుండరాదు. ఒక వేళ గూర్చున్న వో విథ్యాదోష 

ములు నుడువరాదు 12, ఆర్ప్హుండగు మనుజుని యంతఃకరణమును బరి 

కింపవలెను. చదివినది యేకొద్దియెనను 'దెలిసికొనునది విశేషముగ నుండ 
వలెను. (శేష్టుడగు పురుషుని దనగుణములచే లోంబజచుకొనవలెను 1శీ. 
జల్సా మేజువాణి మున్నగు వినోదములలో:. చాల్లానరాదు. భోజన 
(ప్రసంగములోనికి. బోవందగదు. ఏలంపన్క అచ్చటికేగనవో ఆత్మగౌరవ 

, _మునకుం గొజుంతగలుగును 14. G&G _త్రమగుణములను నెల్ల డింనుచు 

అందజితోం గలిసియుండుటలో నానందముగలదు. యోగ్యులగు మను 
జులను జూడలగనే వానిని బాగుగాం బరికీలించి పిదప దనమి తులను 

గావించుకొనవలెను 15.  ఉపాసనముననుసరించి భావీంపవలెను,. అంద 

అను సంతుస్టిపజణుపవలెను. మజీయు నెల్లరిపట్లను సకలవిధములం (బతిస్టు 
నుంచవలెను 16. తొలుదొలుత అన్ని తావులందును అన్ని విషయముల 

లోను జాడనెజింగి పిమ్మట (గామములలో (బవేశింపవలెను, మనుష్య 

మాత్రునియెడ సోదర్శ్యవేమయుంచి సాదరముగా భామీంపవలెసు 17. 

ఎన్వరినిగాని ఉచ్చనీచములాడ(దగదు. అందజిహృదయములను జల్ల 

నుంచవలను. సూర్యా స్తమానకాలమునం డెచటికిని బోవందగదు 1. 

మునుజునియందుంగల వాణి యొక యుత్క్యుష్టపదార్థము,. దానివలన 

(బపంచమంతటితో 6 జెలిమి కుదురును. అన్ని తానవులందును సత్నాతుని 

వెదకి కనుంగొనవలెను 19, వారికథ్యాప్రణారము జరుగుతావున కరుగ 
వలెను. అందజీకంశు దూరముగా దీనునివలె. గూర్చుండవలెను. బ్రక్లే 

దూరముగనుండియే వారికథాభావము [గహింపవలెను 20. పహరికథా 

కాలశ్నేపములలో సజ్జనులు లభింతురు. గొప్పగొప్ప |ప్రభావశాలురగు 
జనులతో? బరిచయము కలుగును. ఈ విధముగా సమస్తమును నెటీంగి 
తెలిసికొని పిదప మెల్లమెల్లగా జనసముదాయములో. గలియుటకుం 

(బయత్నింపవలెను 21. అన్నింటిలో (ేస్ట్రమెనది (శ్రవణము. (శ్రవణము 
కంకును గొప్పది మననము. మననమువలనం బెక్కు-మందికి సమాధానము 

కలుగును 22, ధూ_రృతవలన (విశిష్ట్రచాతుర్యమువలన్స అన్నింటి నెజుంగ 
వలెను. లోలోపల నంతయు మనస్సునందే నిశ్చయము గావించుకొన 
వలెను. 'తెలిసికొనకయే యేల (శ్రమను భరింపవలయును శిలి. 



19.8 
mu కో 

ల్లి చానబోధ. దం 

మూడవ సమాసము -- అభాగ్యునిలక్షణములు. 

అంతఃకరణమును పదిలపరచి అభాగ్యునిలక్షణములు వినుండు, 

ఈ యవలవ్షీణములను విడిచినచో భాగ స్రలమేణము లలవడును 1. వాసము 

దర్శిదమువలనం గలుగును, పాపము దర్శిదమువలననే సంచిత వుగుచువ్నుడి, 

నిరంతర మిరే జరుగుచుండును 2, కావున అభాొగ్యలతుణములను విని 

వానిని ద్యజిచుట యావళ్యకము. ఇట్లు గావించుటవలనం గొన్ని కొన్ని 

భాగ్భ్యలకుణము లలవడును కి, అభాగ్యునకు సోమజితనము రుచించును, 
వానికెప్పుథును [బయత్నము గావింపవలయునను తలంవే కలుగదు. 
మజియు. వానివాసన నిరంతరమును అధర్మమున౦ బే లగ్నమై 
యుండును 4. అభాగ్యుండు సర్వకాల సర్వావస్థలయందు (భమాకులుండు 
గను న్నిదాపవియుండుగను నుండును. ఎవరికిని రుచింపనివిధముగా నాతం 
డడ్డదిడ్డము లాడుచుండును శ, అభాగ్యుంయడు చదువుటయ్యు [వాయుటయు 
నెబుంగ(డు, వ్యాపారముగాని వ్యవహారముగాని చేయండాల(డు, 'తెక్కో. 
డొక్కల (వాయనొల్ల(డు, ఆతనికి ధారణాళ _క్తీగూడనుండదు గ, 
ఆతంయ (తనవస్తువులను బోగొట్టుకొనును. విడిచివేయును. ఎందోపడ 
వేయును. పగులం గ ట్టుకొనును, మజిచిపోనును. _పొరపాటుబశును. 
ఎన్ని దుర్లుణములుగ లవో యన్నియు వానికడనే యుండును. 
యోగ్యులసా౦గ త్య మాతని కించుకేని రుచింపదు 7. అభా 
గ్యుండు దు్శుప్పవ_ర్తనులను జతగాండ్రనుగం 'జేసకొను దుపష్క-ర్ములను 
మిత్రులుగం చేసికోనును. చోరులను పా పులను దుష్టులను నమ 
కూర్పును 8, చూచినవారితోం గలహించును. నిరంతరము దొంగ 
తనమువేయును. నరుల కపాయము చేయుటలో అభాగ్యుండు మిగుల 
నేర్పరి. మార్గమునందుండి బాటసారులను దోచుకొనును 9. ఆతనికి 
దూరదర్శిత్వముండదు., న్యాయముగాన్ని నితిగాని రుచింపదు. నిరంతర 
మితేరుల వస్తువులను దొంగలింప నువ్విళులూరుచుండును 10, అభాగ్యుండు 
సోమరితనముతోం గొన్నిదినములు చేవామును బోషీంచుకొనును. కాన్ని 
పొట్టకులేనప్పుశు ఏమియు6 జచేయయజాలండు. వానికి గట్టుకొనుటకుం 
గప్పూకొనుటకం జింపిరిగుడ్డ లై న దొరుకను 11, సోమరితనముతో "జీవా. 
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హనూ గాసాడుకొనును. ఎల్లప్పుడు తలగోకుకొనును, రాతింబగళ్లు నిదు 

రెరయూచుండోను 12. జనులతో? జెలిమిచేయండు. కళినవాకళము లను. 
ఆరూ త్గకారణమున నెవరాటంకపరచినను వినడు 18. _పవితులతోం 
“పతి య్వ్బాటకు సంకోచించును, అపమిత్రులగు జనులలోనికి నిశ్శంక ముగా. 

ఇవాల ్రును. జనులందజు నిందించు దుష్క-ర్హుము లభాగ్యునకు మంచచిపనులని 
అంచును 14. అతనికి. బరోపకారమన నేమియో తెలియదు. అనేకుల 

సంమారించును. ఆత. డన్ని నిధముల నిరంకుశు(డును, వాపియు, అనర్థియు, 

_ "2వరార్జుడునై యుండును 15, అభాగ్యుండు కబ్బములను గనిపెట్టి పూట 

లాడ్షండు, అడ్డుపజచినచో నాగండు. అతనిభామణ మెవనికిని రుచింపదు 16. 

వది విశ్యాసములేదు. ఎవరితో మైతియులేదు. వి ద్యా వై భవ 
హేుయమాతము లేదు. ఐనను మిడిసిపడుచునే యుండును 17. "పెక్క-ండ 
తవాానసములను (బసన్నము గావించుకొనలలిగినపుడే సౌభాగ్యము 

(ఎ - ప్పించునని యెవరేని యభాగ్యునితో. జెప్పినవో నిట్టినివేకవాక్యముల 
లు -తుంపండు 18, స్వయముగా నాతనికిం 'జెలియదు. ఇతరులు నేర్చనెంచి 

న-చోం చెలిసికొనయడు. ఇట్టె పురుమనికొజ “కేమియుపాయములం జేయం 

లుము? 19. అభాగ్యుం 'జెన్నియోా యోచనలం గావించును, మనో 

లు “జ్యమును బరిపాలించును, కాని యేమియు (బా _ప్రింపదు. ఈ విధముగ 

లు లేడు నిరంతరము సంబేహములలో. బడియుండును 20. పుణ్యమార్ష 

తెమును విడిచివేయును. ఇశ నాతనికి బాప మెట్లుతొలంగును? నిశ్చయ 

మమియు నొనర్చండు, ఎల్లపుడు సంజీవాములలో మునిగి లేలుచు సర్వ 
. “ను నాఠనముగావించును 21. చక్కగ నేవివయము నెటుంగంధు. 

అట్లయ్యు సభలో నేదియో  మాటలాడంబోన్రను. ఆతం జేవియు 

జుంగనివాయ గావున సభలో మాటలాడునపుడు లోకులసమ్ముఖమున 

పీనుండు, వ్యర్ధడునై కూర్చుండును 22, ఎవ్వని నిశ్చృయభావము 

చైను పక్ష మందికి విశదముగునో  యాతండు (ప్రపంచమున 

వెమూన్యుండగును 28, కష్టమును సహింపకున్న వోం గీ రి మెట్లు లభించును? 

7% రవ మూారక లభింపదు. మిందుమిక్కి-లి అవలకుణమువలన నలుదిక్కుణం 

అందును నిందగలుగును 24, యోగ్యులస్నే వాము గావింపక చతురత్వము 

సోడింహా యుండువాడు తనకుం దానే వైరి, స్వహితము నాతం డెటుం 

40 



£7: ఉజానబోధ. ద 1రీ_కీ 

గండు 25. జనులకొనరించు ఉపకృతికిరబతిఫలము తనకు _ తత్ తణమే 

లభించును, ఈ విషయ మభాగ్యునకుం చెలియదు 26, ఉత్తమగుణములు 

లేకుండుటయే అభాగ్యతాలమణము, బహుజనులకు రుచింపని వేవియో 

యవియే స్వాభావికముగా నవలకుణములు 27, చేయని 'జేపనియులాదు. 
పనికిమాలిన వాడు దుఃఖపవాహమునందు. గొట్టుగొనిపోవును 28, 

బహాుజనులకు మాన్యుండుగ నెవ్వండుండండో యాతనికి సమానుఃడగు 

పాపాత్ముం డింకొక- డుండయబోండు, అభాగ్యు( డన్ని తావ్రలందును నిరాశ్ర 

యుడై, దినరూపుండై. యుండును 29. "కావున ఆవగుణములను విడిచి 

"పెట్టవలెను. ఉత్తమగుణముల నెజీంగి (గగహూంపవలెను. ఇట్లొనరించినచో 
సమస్త విషయములను దన కనుకూలముగును కి0. 

PE 

నాలుగవ సమాసము -- భాగ్యవంతుని లక్షణములు. 

బ్రంకకుముందు మో క భాగ్యుని లతేణములు నివేదించితిని. వాని 

నన్నింటిని ఏివేకముతో నెజింగి విడువవలెను. ఇశం బరమ సుఖదాయక 
ములగు భాగ్యలకుణములను ఏనుండు 1. భాగ్యవంతుండగు పురుషుడు 

స్వాభావికముగనే గుణవంతుండగును, 'ఆత(డు నానావిధములం బరోసకార 
'మొనరించును. మజియు నిరంతర మెల్లరకును (వీయు౯డై యుండును 2, 
భాగ్య శాలి సుందరములగు అక్షరముల (వాయుట మెటుంగును. వేగము 

గను శుద్ధముగను జదువగలండు. అంతియగాక ననేశవిధముల నర్ధా 
'దులు ఏవరించిచెప్పట నేర్చియుండును లి, ఎవరి మనస్సునేని తెంచి 

వేయడు, యోగ్యుల సాంగత్యము విడువ(డు. మజియు నితర భాగ 
వంతుల లక్షణములను ఆలోచనలోనికిం "దెచ్చును 4. భాగ్య శాలి యందజు 
కును [బియుండు. తానేగిన తాన్రన జనుల కాతండు నిత్యనూతనుండుగం 
గన్బ్సట్టును. మూర త్వ కారణమున నెన్నండును సంబేహములలోం 
దగుల్కెనండు 5, నానావిధములగు ను _త్తమగుణములు గలవారునుు 
సత్స్నాత్రులును నగువాలే జగన్నిత్రులు. వారలకీ రి లోకమంతటను 
నావరించుకొనును. వారలు పరాదీనులుగ నుండరు. నిరంతరము స్వతంతు 
లుగ నుందురు 6, భాగ్య శాలి జనులందణీ హాదయముల నానంద 
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అంచును. “సెక్కుగంథముల నవలోకించును. తన నిశ్చయము నెన్నండును 
తవ౭వల(డు 7, నవుతతో నడుగుటయుం జక్క-(గ నర్గమును వివరించు 

ఆయు జెప్పిననిధముగా ను త్రమకార్యము లొనరించుటయుంసాడ నాతం 

చౌంకుంగును రి. బహుజన .పియుండై. వ _రించుభాగ్య శాలి నెవరేని “యిది 
'యుమిి యనజాలరు. ఆ మహాపురువుండు డేదీప్వమాన పుణ్వరాశిమై 
= * చుండును 9, ఆతండు పగోపకారము జేయుచుండును, అందతికి నాతనితో 
వనవసరముండును. ఈ స్థితిలో నాతనికి భూమండలమం చేఏిషయముననేని 
కొాజఅంతయుండదు 10. పలున్న రాతనికై నిరీక్షీంతురు. అందలకడ "కాతండు 

తో త్మా_లముననే సకాలమునకు వచ్చును. ఎవరికి పీనత్వముగలిగినను 

ఆతడు సహీంపండు 11. భాగ్నళాలి పదునాలుగు విద్యలు అజువది 

యి "లుగు కళలు, సంగీతము, గాయనకళ నెటుంగును,. అత్మవిద్యాళ క్రీ కిసాడ్ 

౧ "తనికి జాలినంతయుండును 12. అందజితో న్నమతగ ఛాషించును. 

అుందడటీయెడ హృదయముంచి వృర్పించును. ఎవరికైన ' 'నేవిధమగు 

కదానత్వమును గలుగనీయండు 18. భాగ్యశాలి న్యాయము, నీతి భజన, 

ఆమర్యాద్క జవదాటక సమయమును, నిరంతరమును సార్ధకముచెయును. 

తరిద్రజన్వములగు ఆపద లాతనికడ కెట్టువచ్చును 14, ఆతం డుత్తమ 

గాసణభూవితుండు,. బహూుజనకోభితుండు. అంతియగాక (పకట [పతాపమున 

ఇమా రాండునివలె నుదితుడై యుండును 15. అనుభవనీయుండగు పురుషు 

డకరనినతావునః దగ వెట్లుకలు లుగును 1 16. భాగ్య శాలి (పాపంచిక సుఖా 

= మై రాజనై తీకయు డ్ర్ (పయు కుల నెబుంగును. పరమార్థ(పా డ్రి నొందు 

ఈవై, ఆధ్యాత్మిక వివరణముగూడ  నెజుంగును, ఆతం డన్నింటియందు 

చెద్ది యు _త్రవమగుణమో దానికి భో క్షయెయుండును 17. ఎదుట నొకటి 

జెప్పట్క చాటున మజియొకవీధముగా వర్తించుట్ట్క 'యాతండెన్నండు 

చెబుంగ(డు. ఆతనితో నందజకు నవసరము కలిగియుండును 18, ఎవరి 
వాదయమునకేని బాధకలుగునట్లు భాగ్య శాలియగు పురుషం నెన్నండును 
వ_ర్తింపడు. ఆతం డన్ని విధముల వివేకమును (బ్రకటించును 19, కర్మవిధి, 

ఉపాసనవావిధి, జ్ఞానవిధి, "వె వై రాగ్యవిధి విశాలముగు జ్ఞాతృత్వబుద్ధి యెన్నం 

డును భాగ్య శాలిని దొలంగిపోను 20. వానియొద్ద సేన్న వన్ని యు నుత్త 

మోల_త్తమగుణములె. ఈ స్థితియం దాతని నెనంజేని యయోగ్యుండని 
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యనలోలడా ? ఆత్మవల నాతం డన్నిఘటములలో సంపూర్ణ ముగా 

వ్యాపకు(దై యుండును 21, చిన్న 'పెద్దలందజును దమతమ కార్యములలో" 

నెట్లు తత్పరులళై యుందురో, యట్లు భాగ్యశాలి మనఃపూర్వకముగా 
నెల్లరికి ఉపకారము గావించుచుండును 22, అతరుల దుఃఖమునుగాంచి 

దుఃఖయగును, ఇతరుల సుఖముగాంచి సుఖయగును, నిరంతరము జను 

లందజును సుఖముగా నుండవలయునని తలంచును వికి, చిన్న "పెద్ద పిల్ల 

లందజిపట్ల తండిమనస్సు (వ్రేమాన్వితముగా నుండునట్లు మహాపురుషుని 
హృదయము |(ప్రజలందటీయెడ సమానచింతగలిగి యుండును ఏ4. మహో 

పురుషుడు పరులదుఃఖమును జూడలేండు, ఎల్లప్పుడును నిస్ప వాడై. 
యుండును: ధిక్కూరించినను వేజుగందలంపండు 25. మిథా్యశరీరము నెవం 

చేని దూవీ,ంచినవో అందువలన నాతని 'జేమిపోవును ? జాతయగువాని 

నెంచేని దేహబుద్ధి జయింపగలదా! 26. ఎన్నటికిని జయింపదు. జాత 
దేనాముకంచు ఛీన్నుశు ఉత్తముడు. కొన్నిమైన ను_త్రమగుణములను 
(బపంచమునకుం జూపవలెను 27, ఉత్తమగుణములు మనుజు నాక రి ంచును. 

చెడ్డగుణాములు మనుజునికి దముగలిగించును. సాధారణ మానవులకు 

దీళ్లబుద్ధివిషయ మేమి తెలియును? ౨8. ఈతండు జనులయెడ నతంంతతము 
జూపుచున్నా(డని (గహింపకోనే జనులు ఆపురుషున కనేకవిధముల సహో 
యముజేయుదుగు 29. పలువురు తమ్ముదాము గొప్పవారలమని 
భావింతురు. లోకులు తన్ను గొప్పవానిగం దలంపనంతవజకుం దనకై తాను 

గ “ప్పవాండనని చెప్పుకో నుటవలన గలుగు ఫలమేది ? మహాపురుషుడు 

'థీరుడుగన్తు ఉదారుడుగను గంభీరుడుగను నుండును 80. “డి త్తమ 
గుణములన్ని యు సమర్థుని లక్షణములు, అవగుణములన్ని యు అభాగ్యుని 

లతణములు*”అని తెలిసికొనవలెను కి1, 

" 

ఐదవ సమాసము -- దేహమువలని యుపయోగము. 

మన్ను తాయి బంగారము వెండ్కి కంచు, ఇత్తడి రాగి 
మున్నగు లోవాములతో నిర్మింపబడిన 'ేవతావ్మిగపాములను, చిత్ర 
ఫఖటములను నూననవులు పూజించుచున్నారు 1, దూదితోం గనక ( 
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జేసిన చె దై వతములు, (ప్రవాళద్రే వతములు, చాణములు, 'తాండలములు, 

నద ్ రైటేశ్వరములు, సాలగ్రామములు కాళ్ళీరీచై వతములు, సూర్య కాంత 
శివం! దకాంతములుగూడం బూజింపబడుచున్నవి 2. కొందజు దెవతార్చ. 

సవమునందు రాగినాణెములను బంగారునా ణములను బరా జి ౦ తు రు. 

శవ్య్రాంకికములగు నాణములను జ క్రటిర్థ జ(కతీరమునుండి 'తెచ్చుకొందులు లి, 

ఆ సన వలు తెటుంగుల నుండును, ఎంతదోనకం "బేర్కూనగలను ! 'శచ్హాను 

సెరముగ నెల్లరును ఉపాసన గానించుచున్నారు 4. తొలువొలుత 

"నన్ను ంటకిని గారణమగు స్మరణమును విచారింపవలెను. దై వతములన్ని యు 

జూ నియంశలే 5, ఆదియందు (ద్రష్టయు, దైవము నొక్కటియే. అదియే 

యమునేకమయెను. వివేకమువలన నీయంశము ధ్యానములో నికి వచ్చును 6. 

"ఉివాము లేకున్నచో భి జరుగదు. ఇంతియగాక పరమేశ్వరుండు 

(ఆ కుసన్ను (డుగాడు, కావున భజనకు మూలము "దేహమే 7. "మొదటి 

చుండి చెహామును వ్యర్థమని తేలంచినచో భజన మెట్లు జరుగలలదు ? 

సె * అ *ంకమేమన వళ్ళే సంయోగమువలననే భోజనము జరుగును రి, 

"ఇజివాము లేకున్నచో ఈశ్వరభజనము పూజనము, మహోత్సవము 

వమమున్నగునవి మెట్టు జరుగగలవు ? 9, "దేహము il అత్తరు, 

సరంంథధము, షత పుష్య సృఫలతొంబూలములు, ధూపదీపనె నై వేద్య ములు 

ఆున్న గుపూజ లెట్లు జరుగలలవు? 10. 'దేవ్చనితీర్థము గై ౫ కొనుట్క బేవుని. 

ఇవందనము నలయకొనుట, 'బేన్సనిపయి పూ వ్ర లుంచుట మున్నగు 

కుహయములు చేహము లేకున్నచో జరుగుట యెట్లు? 11. 

్రాంతయ్ల ! జేవాములేకున్నచో నేపనియు జరుగదు. చేహమువలననే 

ఇనొజన జరుగును 12, చేనుడు, దేవత, భూతము (డ్రాణిమాకత్రులు ) 

ణా వతము మొదలగు నన్ని ంటి మందును బరమాత్తుండు నిండియున్నా (డు. 

ఆ *వ్రున యోగ్య తానుసారముగా నందణను (బసన్నలః గావింపవలెను 18, 

ఆందటికిం గానించుసన్మానము మూలమునకె (ప రమాత్నునకి): (ప్రా_్తిం 

యును 14. మాయాలత అల్లుకొనియున్నది. నానావిధములగు "దేవా 

కలములతో నిండియున్న ది, ఫలములలో మూలమునందలి చె చైతన్యము 

కుదితముగుచుండును 15, కావున ఉద్దాసీనతను జూపనక్క-రలేదు. 

ఉయూాడందలంచినవా6 డిక్కడనే చూడవలెను” మజియు విశ్వాసముకలిగిన 
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పిమ్మట సమాధానియై యుండవలెను 16. ఎందటోమనుజులు సంసార 

మునువిడిచి 'బేవునినెదకుచు. దిరుగుచుందురు. వారు పోయినతానుననెల్ల 

బహువిధ సందేవాములలోం బడుదురు 17. సర్వసాధారణులగు జను 

లలో గొందజు గృహామునంటే చేవతార్చనము గావింతురు. మణీయు 

నిటునటు (భ్రమణ మొనరించి వ్నేత్రములలోని చేనతలను దర్శింతురు 18, 
చేదా! బవాువిధములగు నవతారకథల నాలించి (యేదేనియొక యవ 

తారమునందె తమహృదయమున్సు నిశ్చయము గావించుకొందురు. కాని 

దానికి గొప్పవి సరము గలదు 19. కొందటజు (బవ్మావిమ్షుమ హేన్చ్వరుల 

కథ లాలించి వారలనే గొప్పవారినిగ ఛావింతురు. కాని యాన్ని ంటికంకును 

ముందుగా నా గుణాతీతుండగు జగదీశ్వరుని గాంచవలెను 20, కాని యా 

జగదీశ్వరుని శెచ్చటను నెలవులేదు. ఎచ్చట భజన చేయవలెను? ఇది 

మిగుల సంచేహామగు నంశము 21, ఆ పరమాత్ముని సందర్శింపం జూల 

కున్న-వోం బష్నితుల మెట్లగుదుము? కావున నన్నింటినెజింగిన సాధుపుంగ 

వులకు వందనములు 22. పృథ్వమండలమునం 'జెందజో వేల్పులున్నారు. 

వారలయెడ విశ్వాసము తొలంగ వీలులేదు. ముఖ్య దై వతము(పరమాత్మ) . 

అనేక ప్రయత్న ములు గావించినవిదపంగూడ వశదముగాదు 2కి, కావునం 

గార్యమును 'వేజుపజచి (మాయను=దృశ్యమును వేజుజేసి) పిదప నా పర 
మాత్ఫ్ముని జూడవలెను, అప్పుడే కొంత గోప్వము విశదమగును 24. 

అది కాన్సింపదు. భాసింపదు. కల్పాంతమునందు సైత మదినశింపదు. ' 
మజియు సుకృతములేకున్న చో దానిమింద మనస్సు విశ్వాసముంచదు 25, 

కల్పనము మిగుల దర్క-ముచేయును. వాసన మిగులం గోరును. మజియు. 
నంతఃకరణమునందు నానావిధతరంగము  లుత్పన్నమగుచుండును 26, 

కావునం గల్పనారహితేమగు వస్తువే శాశ్వతమైనది. దాని కంత్యములేదు. 
కాన దాని ననంతమందురు 27, . జ్ఞానదృన్టీతో దానినిజాడవలెను, చూచి 
యచ్చటనే యుండవలెను, నిది థ్యాసము సంగత్యాగములలో ( ద(దూ' 

పము కానలెను 28, పాపము! ఈ ఈుద్రజీవునకు డాని యానంద లీలలు 
'దాని చ్మితవిచ్శితము లేమితెలియును? ఆ స్లితి సాధుసమాగమము వలన 

స్వానుభ వమైనపిమ్ముట సిద్ధించును 29, ఆస్థితి నీదించినవీదప అథోగతి నళిం 

చును, ఈ విధముగా సద్దురునోసీనవలనం దత్కా-లముననే సద్దతిలభించును, 
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ఆఅవసమానము -- బుద్ధివాడ ము, 

Ca పరమార్థియు, వివేకియు నగుపురుషుని కార్యమందటజిక్సు రుచిం 

చును. ఏలయన! ఆతం డన్ని పనులను అలోచనాపూర్వశముగా నొన 

రెంచును. మజుపును దరిచేరనీయండు 1. జనులకు రుచింపనిపని నాతం 

'కాన్న(డును చేయండు. ఆదినుండి యంతముదనుక నాతండన్ని సంగతులు 

లిసికొనును 2. స్వయముగా నిస్ప ఫహత్వము నాచరింపని వానిమూట 

నెవ్వరు నామోదింపరు. ముఖ్యవిషయమేమన ! ఆ జగ్నదూపుడగు 
మరనూత్నుని సంతుష్టుని నొనరించుట కఠినతరము శ. కొొందబు బలవంత 

తమముగ మంత ముపచేశించి గురువులగుటకుం. దలంతురు. కొందజు ఎవరి 
"నేని మధ్యవ్తిగ నేర్పజచికొని గురువగుటకు యత్నింతురు. కాని యిట్టి 
చారలు దురాశా కారణమున స్యాభావికముగనే లోకులకడం దమగారవ 

యును గోల్చోవుదురు 4. వివేకమును బడయందగినవారలే (ప్రతికూలు 
రగువో నిశ ముందటివ్యవహార మెట్లు జరుగగలదు? క. కొన్ని తావు 
లలో సోదరునకు సోదరుండె గురువుగా నుండును. దీనివేం బోనుపోను 

గొప్పచెడుగు సంభవించును, కావునం బరిచయులచెంత గురుత్వమ. 

(మహంతుధర్మము) (ప్రకటింప దగదు 6. ఇట్లూనరించుట తొలుత] 

ూగుగానున్నట్లు కనిపించినను (గమముగాగోల యారంభమగును, ఇను, 
విఛారరహితులగు మానవు లెంతసంతోషమున గుమిగూడియుండినను 
నుందురుగాక! వివేకి కిదియెట్లు రుచించును? 7. పతి శిష్యుడు. పత్ని 

గరువు. ఇదిగూడ నొకవిచితమగు విషయమే! నానా (ప్రకారులగు 

(భష్టాకారులలో నీ భర్హయు నొకండు కి. వివేకమును బకటింపక గుప్పు 

ముగనుంచుచుండున్ను సత్యము ననువూనములోనికేని రానీయనివాం 

డును 9. అభిమానమగ్ను౯డై యుండువాండును, బ్రతరుల వివేకమెటుంగి 

నచో దానిని (గ్రహింపనివాండును నగు పురువుండు దూరదర్శి కాంజూ 

లండు 10. నా యభిపాయ మేమన? ఎవ్వరి నేమియు నడుగక భగవ 

ద్భుజనము నభివృద్దిచేయవలెను. వివేకబలముతో జనులను భజనమునం 
దన్వయింపజేయవలెను 11. వివేకములో నితరులమనస్సుల జెదరనీయక 
తనకోర్కిని స్వధర్మమును లోకావారము ననుసరించి (ఈ మూండింటిని 



గాపాడంకోనుచు) పనిచేయుట మిగుల గఠినము 12. తాను స్వయముగా 

మ్లేచ్భుని గురువుగాంజేసికొని చండాలురను శిష్యులగణేసికొని తిరుగు 
చున్నచో జనసముదాయము (భష్ట్రమగును 1కి, కావున నిట్రానరింపక 
(బాహ్మణమండలు లనేక(తగావింపవలెను, భో క్షనుండలులను శారపింప 

వలెను 14. ఉత్క-టమునుు భవ్యమును నగునిషయమునే [గ్రహింప 

వలెను, ఇ్లతరవిషయముల నన్నింటిని ద్యజింపవలెను. నిస్ప హత్వముతో 
భూమండలమునందు విఖ్యాతి నొందవలెను 15. [(వాయుట, చదువుట, 

అర్థమును జెప్పుట్క పాడుట్క ఆడుట్క పఠించుట మున్నగుసమ_స్స నిషయ 
ములును జక్క-గ నుండవలెను 16. దీతయు, మైతియు మంచివి 

నుండవలెను, ర్రింతియగాదు. రాజనీతివిషయికమగు దీళ్ల్యబుద్ధిగూడ 

కావలెను. కాని తాను మాత మన్నివిధముల నలిపుడుగ నుండ, 

వలెను 17, వారికథలయెడ నిరంతరము [వేమయుంచవళతెను. ఇందుచే 
జనులందణికును హరికథయందుం [బేమ యుదయించును, సూర్వునివలె 
(బ్రభావయుతమగు. నుప్రదేశ మొనరింపవలెను 18, దుర్దనులను సంబా 
ళించుటయ్యు సజ్జనులను (బ్రసన్నులం గావించుటయు, నెల్లరి మనోభావ 
ములు (గ్రహీంచుటయు బుద్ధిమంతుని ధర్మము 19. ఇట్టి సాధుపురుషుని 
సాంగత్య మువలన జనులు సదాచరణు లగుదురు, తత్కా-లముననే నారల 

యం దుత్తమగుణములు పొడనూపును. జనసముదాయమంతయు 
నఖండరీతిగ నభ్యాసమునకు యత్నించును 20. ఆ పురుషం జెచటికేగిన 
నచట నిత్వ్యనూతనుండుగం గనిపించును. ఈతయిచ్చటనే నిలిచియుండవలె 
నని జనులు తలంతురు. కాని దురాశ నీతండించు కేని దరికిరానీయండు 21, 
ఉత్కటభ క్రి ఉత్క-టజ్ఞ్వనము, ఉత్క-టచాతుర్యము, ఉత్కటభాజనము, 
ఉత్క-టయోగానుస్థానముు మున్నగు ఉత్కటగుణములనే యాతం డన్ని 
'తాన్టలం [బచారము గావించును 22, ఉత్క_టమేగు నిస్ప ఫపాత్వముగల 
వానికీ ర్తి దిగ్గిగంతములలో వ్యాపించును, ఉత్క-టభ_క్రీవలన సమస్త 
'చేశములందలి జనసముచాయము శాంతినాందును 2కి.  ఉత్కటవివయ 
మేదేని యాచరణమునం దుండనంతవజకుం గీ ర్తి వ్యావీంపదు. వ్య్వర్థుండై 
తిరుగుటవలన 'నేమిలాభము? 24. "దేహము నమ్మదగినదికాదు. (ప్రాణము 
లెప్పుడు పోవునో యెవ్యరికి చెలియదు, ముందీశరీరమున శేపరిస్థితులు 
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కయ్య్యాబ్వం్వునో యెన 2 1ంజెజుంగును! 25. కావున సావధానిమయై యుండ 

ను, తనవలనం గా(దగినంతలో మనః ప్రాణములకు 'బెగించి పరోపకార 
“మ్నైనరింప్రవలెను, భగవక్కీ_ రతో భూమండలమును నింపివేయవలెను 96. 
జన్య కను కూలమగునది యెల్ల దత్ కణమనె చేయవలెను. తనవలనం 

గ ా౭జూలని విషయమును నిర్మలవివేకముతో యోచింపవలెను 27, వల 
మున? వివేక్రమునలన సాధ్యముగాని చెద్దియులేదు. ఏకాంతమున నున్న 
కరకు (ప్రతివిషయమును వివేకము అనుమానములోనికిం గొనివచ్చును 28. 
ఆ౨ఖుండరీతిగం 'బెక్కుతీర్మానముల్కు. చేష్టలు. (క్రియలు జరుగుతానున 
పొాఆంంత యే విషయముననేని యుండదు. నకాంతము లేనియెడల మాన 
హనిబుద్ది యుపయోగములోని కెట్టువచ్చును? 29, "కావ్రన వకాంతము' 
నందు వివేకము (నివేచనము గావింపవలెను, ఆత్మారాముని గు_ర్తింప 
ఆవ-ఆను. ఇచ్చటినుండి యచ్చటిదనుక నేవిధమగు గోలయును లేదు త0. 

అ? వను ల; =? 

ఏడవసమాసము __ [పయత్నవాదము. 

హరికథను జనులలో నాందోళనము గాఏింపవఠెను,  మజియు 

ఆభ్యాత్మనిరూపణనును వ్యాఖ్యానము చేయవలెను, ఏ విషయమునం'దేని 
కొొొజంత గలిగింపరాదు 1. ఉపదేశకుం డొకచేళ నేదేని యంశము మబుచి 

నో దాని నుపదేశకుండే యెబుంగలలండు, అజ్జునులగు నితరులు కను 

లార్పుచుం జూచుచుందురు 2. ఏ విషయమున నేని సమాధానము చెప్పు 
ఆలో వక్త యాలసించినచో (శోతలకాతనియెడ గారవముండదు కి. వ ర్ధ 
ఆు "క్యముల 'నెక్కు-వగావదరక కొద్దిలో సమాధానము చెప్పవలెను. ఒకా 
నాకప్పుడు వారలహృదయమున కంటునట్టుగూడ బోధింపవలను, మనుజుల 

తమునస్పులనుగూడ హరింపవలెను 4, సవానశీలములేక వ్యర్థ శోధముజూపు 
“తని తామసవృ త్తి లోకమునకు వెల్లడియగును. శ్రోతలు తామసుం 
తగు నాయుపబేశకుని (శ్రేమింపరు $. సాధుపురువుండు తానెందతిని సంతు 
స్వైపజచినది యెనరెవరికి మనోభంగ మొనరించినది పరీశీంచుకొనవలెను 6. 

వువ్యుండు వికల్ప కారణమున దుర్మార్లమున (బ'వేశించును. దురాశవలన 

గసరువు శిమ్యుననుసరించును. ఇదియంతయు వికల్పమనియే తలంఫుండు "7, 
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అ శాబద్ధుండును, [గియాహీనుండును, జాతుర్భపీంనుశునునగు సాధుపురు 

షుని సాధుత్వమునకు మిక్కిలి దుర్షశగలుగును 8. ఇట్టి గోస్యాములకు 
(సాధువులకు) గారవముండదు, అన్ని తావులందును వారలు (శ్రమపడు 

దురు. ఈ విధముగా వారలే కష్టములుపడుచుండ వారియనుచరులకు సుఖ 

మెక్క-డినుండి వచ్చును? 9, జనుల నానందపజుచి నలుదిక్కులం గీ ర్తి 

వ్యాాపించునట్లును అందతిక నుత్సావా మలిశయించునట్లును సర్వ కార్యము 

లొనరింపవలెను 10, పరకీయ జనులయందుండియు నలిప్తుకై సముదాయ 
ముపై దృష్టినుంచవలెను. ఎవ్వరి నేమియు యాచింపంగూడదు. పూ ర 

నిస్ప ఫహత్వముకావలెను ll. జగత్తు (బవహుజనాభి ప్రాయము) ప్ వైపుం 

డునో ఆ వై పుననే జగన్నాయకుండు (పరమేశ్వరుండు) ఉండును, ఈ వివే 
కము తెలిసికొనియుండవలెను, వివేకియగు పురుషుడు ర్యాతింబవ ౨౧ జన 

సముదాయమును సంస్క-రించుచుండును 12, తానొక్క-శు కేవలము 
మంచివాండగుటయు. దక్కి-న జనులందబు చెడ్డ వారగుటయు నెట్లు సంభవ 

మగును? 1కి, పాడుబడియున్న దేశములో? జూడవలసిన 'బేమున్నది? మను 
జులను విడిచినచో నుండవలసిన 'తావెద్ది? న్యర్థమును మిథ్యను విడిచి 
సత్యమును (గ్రహింపవలెను 14. జనులలో గలిసిమెలసి యుండువిధ 
మెజుంగనివానికి సాధువృ త్తితో (మహంతుతనముతో) నేమివని యు 
న్నది? అట్టివాడు పరసాధనములను నాలించి యడశువతో నుండ 
వలెను 15. చక్క-ల నీ(దుటనెజుంగనివాం డితరుల ముంచినచో నేమి 
లాభించును? ఆ స్థితిలో మోాందుమిక్కి-లి _వేమ్రీతులు వ్యర్గములగును, 
అంతయు వికల్పమే నిలుచును 16. జనులను సంబాళించు సొమర 
మున్న-చో సాధుపురుముడని (మహాంతేన్సి (పసిద్ధినొందవలెను, లేనివో 
ఊరకుండుటయే మంచిది, |ప్రసిదిని గడించి యితిరులకార్యములు పాడు 
చేయుట మంచిదికాదు 17.  మందమందముగ నడుచువాండ్రు  చవలు. 
డును, త్మీవబుద్ధిగలవాండును నగువాని నెట్టుసంబాళింపలలండు ? అరబీ 
దేశపు గుజ్టమును [దిప్పూవా( డెట్టివాండుగ నుండవలయునో యోచిం 
పుడు 18, ఈ కార్యము మిగుల గఠినమైనది, ఈ తీక్ణబుద్ధరహాస్యము 
సాధారణములగు  నమూయిక భావములచేం చేటపడదు 19. సె రునువేసి 
కావలి గాయనిచో, వ్యా పారమొనరించి తిరుగనిచో, జనులను గుమిగూర్చి 



ఉపాధీనీయాపణము, 636 
Thar © వ్ 7 వా రు ఓ 

సవరించుకొనజాలనిచో పని యొట్లుజరుగును? 20. పగలు రెండురెట్లుగను' 
రాత్రులందు నాలుగు రెట్టుగను ఉత్సాహా మతిశయించునపుడే పరమార్థము 
లభించును. అయోగ్యత వెల్లడియనచో జనసముదాయము చెదరి 

పోవును 21, తనమాట లోకులకును, లోకులమాట తనకును రుచింపనిచో 
నంతయు వికల్పమే! ఈ స్థితిలో సమాధానమున కవకాశమే లేదు 22, 
సర్వనాశోసకరనుగు దీకునొసంగువాడు గురువుగను మోసగాండు 
శిష్యులుగను (బోగ నతాొనున వివేక మెట్ట్లుండగలదు ? 2 అవివేకము" 

' రాజ్యముచేయుతావున నుండుట యుచితముగాదు 2వ, కొందటు వాల 

కాలము | శమచేయుదురు. కాని యంత్యమునం దంతయు వ్యర్గమగును, 

తనవలన 'నేదియుం గానితజి వుణుల నుపాధి నేలవృద్ధినొందింపవలెను? 24, 

నియమముగా నడువంగలిగినయెడలనే అఆయుద్యోగ ము(గురుశిష్యధర్మము) 

యు క్రముగ నుండును, చేనియొడల నంతయు సంతాపమే! తణతణమునకు 

ఆటంకములు గలుగుచుండును. ఎంతేదనుక ఏివరింప శ్రక్ష్య మగును? 25,. 

మూార్ధులు ప్రపంచమున మూర్ధత్వముతో ( బొరలాడు చుందురు. జ్ఞాత. 
లగు వారలుగూడ  వాదోప దేహాదములుగావించుచుః గలహాములను 

వ్యాపింపంచేయుదురు. "కావున నీ యిరునురును నిందార్హు తే! 26. పీరలు' 

వ్యవహారమును సంబాళింపలేరు. సరిగదా ఊజకమొన గూర్పుండం 

జాలరు. ఇం దితరులదోష మేమున్నది? 27, సత్యమేమన్న ! నష్టమగు, 

నుపాధిని విడువవలెను, అన్ని స్థ్టలములయందును దిరుగుచు6 దనజీవితమును 

సార్ధక ముగాపింపవలెను 258, స్వయముగా బర్మిభమణము గావింపజూలక, 

ఇతరులపరిభ మణము సహింపయజాలక యుండునాతండు వికల్పయాతేన 

లనేక మనుభపింపనలసియుండును 29, తనమేలు తనచేతిలోనున్నది. 

తన మనస్సులో బాగుగా యోచించి యు_క్షమని తొంచినవిధముగాం 
(బవ ర్తింపవలయును త్0, 

శ 

ఎనిమిదవ సమాసము _ ఉపాధినిరూపణము, 

సృష్టియం దనేకవిధములగు మనుజులున్నారు. పర్మిభమణము 

గావించిన చో (బపంచస్థితిగతులు ఏదితమగును. అంతియగాక బహువిధ . 
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ములగు యోచనలుగూడం గలుగును 1. పర్మిభమణమువలన ఉదానీన 
వృ త్తిగలవారును సుఖనుఃఖములను బాటింపనివారునునగు సాంసారికుల 

పరిచయభాగ్యము లభించును 2, వారలు స్వాభావికముగనే మితముగా 

భామింతురు. , నిశ్చయపూర్వకముగా వర్తింతురు. వారలు మాటలాడు 
విధము నలున్రరిచే నాదరింపందగినదిగ నుండును తి, తాళజ్ఞానము, రాగ 
జ్ఞానము, నీతిన్యాయములు మున్న గునంశేములు వారలకు స్వాభావిక 

ముగాం 'బెలిసియుండును శీ. సమ స్తజనులను సంతుస్ట్రీపజుపగలవాడును 
ప్రాణిమ్మాతులందజికును. నిత్యనూతనముగం 'బ్రీతిగార్చువాడును నస ' 
శూరపురుషుడు 'దేశభమణము గావించినచో ఒకండో, అరయో లభిం 
చును 5, ఆకన్మికముఢం గొన్ని నిశేషములు తటస్థించును. ఎంబేని యొక 
మహాపురుషుని దర్శన మబ్బును. ఆతసియందు అకస్మికముగ మహాోత్నున 
కుండవలసిన సమ _స్పలత్ణములు గోచరించును క, ఇట్టి పురుషుడు లభించి 
నంత్న నాతని చమత్కా_రముచే గుణగాహులగుపురువులు మోహితు 
లగుదురు. ఏలయన ? ఆతని యాఇారోపబేశములు అనుభవయు క్రము 
లుగ నుండును 7, తన దుర్లుణములను సుగుణములనుగం (బదర్శించుట 
దుర్హుణములన్ని టికంకును దుర్గుణము, ఇది మిగుల ఘోరపాపము. 
ఈ పాపమువలన దర్శిదము నళింపదు ర. మిగుల థ్యానముగావించినను 
(యోచించినను నెర వేరనికార్య 'మొకానొకప్పుడు సపాజముగా చెర 
"వేరును, యు క్రి ప్రయు కులుగాన్కి ఆపడలుగాని, పఫొందంబనియుండదు 9, 
(కార్యకౌళలము) ఒకానొకని కభ్యాస మొనరించినను బట్టువడదు. ఒకా 
నొకనికి సవాొజముగనే యభ్యాసమగును, భగవంతుని మహిమ యెట్రి 
దియో' తెలియకున్నది 10. నొప్పనొప్పరాజసీతులలో మతిముణపు గలు 
గును విఘ్నుములు వచ్చును. ఇశ్లే యనేశలోషములవలన నలుగెలంకుల 
నిందగలుగును 11, కావున మజుపును గొంచెమేని రానీయందగదు. 
మటణపు లేకున్న వో సమస్తాపాయములును జక్క నెణివేరును. కాని 
మణపువలన నుపాయములుగూడ నపాయములగును 12, ఒకొ్క-క్క-ప్పూడు 
జరిగిన పొరపాళే గోచరింపదు, మానన్రునివహృదయ మే వంగదు. అభిమా 
నము. ఏడనికారణమున ఉభయలోకములయందును దురశేకలుగును 1కి, 
సమస్త సంస్థలును నాశనమగును, జనుల మనస్సులు “విరిగిపోవునేగాని 
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ఆము _క్తియందు మజుపెచటవప్పెనో తెలియదు 14. (ప్రయత్నము లేకుండం 

శకేయయుపనులన్నియు భంగములగును. దూరదర్శకత్వము, బుద్దిసంయమము 
జేకబోనుటవలననే యా పరిస్థితు లేర్పడును 15. ఒక్కొ-క్కడు మిగుల 

వదంరాుండుగ నుండును. వానిపనులన్ని యు వెట్టివాని పనులనలెనుండును, 

ఇష్ట పురుషుడు నానావికల్సములను వ్యా వినొందించును 16. ఆ వికల్ప 

కములను చాను సవరించుకొనజాలడు. ఇతలులకుం చెలియను. వికల్ప 

తములనుండి కల్పనము. బయలువెడలి యన్ని తావులం జెంపొందును 17. 

ఆ ౫ు_ప్పకల్పనము లెజుంగువాం జెనయ? ఎవరువానిని సవరింపవలెను ? 
కల్పనములందు జిక్సినవాండె తనబుద్ధిని తాను దిద్దుకొ నవలెను 10, 

ఆఊపాధిని సవరింపజాలనివాండు ఉపాధిని బెంపొందింపలహాడదు, చిత్తమును 
ఏ -వధానపజచి సమాధానపూర్వకముగా నుండవలెను 19. ఉపాధిని కౌ 

శుంచుకొనుటయు, స్వయముగా గష్ట్రములను సహించి లోకులను గష్ట 

“పెట్టుటయు వ్యర్థ విషయములు. ఇవి తగవు 20. జనసముదాయమును 

కుం?సల గష్ట్రపెట్టుటయుం డానును' గష్టములొందుటయు నిరర్గక ము. 

ఈ జుంజాటము నిరుపయోగకరము ౨1. ఉపాధికార్వ మిట్లుండును, 

కెంత మంచిదిగం గొంత వక్రముగా నుండును. అన్నింటి నెజింగి వర్తిం 

చుట యుక్తముగా నుండును 22. అందజి హృదయములందును భో E 

యముండదు. కాన్రన మనము జనులవిషయమున (శ్రద్ధదీసికొనవలెను. కాని 

యమంత్య్వమునం "జవరిమోదను దోషము నారోపవీింపంగూడదు లికి. అంత 

"ల *త్మ'యే మంచిచెడుగుల నన్నింటిని చేయుచున్నది. నిర్లణ మలిప్తముగా 

నున్నది. సను స్హగుణాగుణములు చంచలమునందు (అంతరాత్మయందు) 

కలంగుచున్నవి 24, శుద్దని శాంతియగు స్థలము నిర్మలము, నిశ్చలము 

ఇమూ(తమే! అచట సమస్తవికారములును నిర్వికారములగును 25. అచట 

సనవుస్తోబ్వేగములును  నష్ట్రమగును, మనస్సునకు షి శాంతిలభించును, 

ఇట్టి దుర్లభమగు పర బవ్యాస్థికిని వివేక సహాయమునం బడయవలెను. 26, 

మునమయొడ ఉపాధి బొ త్రిగలేదనియు, కర్మయోగముతో నివియన్నియుం 

౫పాడినవనియు వీనిసంయోగము వలనణాని, వియోగమువలనగాని హాని 

తేదనియు బాగుగా నెబుగనగును 27, ఉపాధికి భయెపడునాణు 

“ఇ “ంతముగం గూర్చుండవలెను, తనచేతగానిదానిని దలంచుకొని 'యేఆ 
రాలా. పాలన 
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కలవరపడవలెను? 28. మనకు అవకాశము వ్మిశాంతి లభించుటకై. 

కలవరములోం  గొంతయు,  శాంతిలోంగొంతయు. గాలము గడుప 

వలెను 29. ఉపాధి యెల్లపు జేమా(త్రమునుండునదిగాదు. సమాధానము 
కంటు (శ్రేష్టమైన దింకొకటి లేదు. అమే నరబేహము నూటిమాటికిని 
దొరుకదు కి0. 

తొమ్మిదవ సమాసము - రాజనీతి వ్యవహారము. 
జ్ఞానియు ఉదాసియు, జనసముదాయమును సమావేశపరుప వల 

యునను 'సుళ్పాహాముగలవాయను నగు మానవు డఖండముగా నేకాంత 

సేవనము గావింపవలెను 1. ఏలయన! ఏకాంతేమున యోచనలు బాగుగా 

స్ఫురించును. అఖండ క్రియలు తెలియును. మజియుః (బాణిమా(తుల స్థితి 

గతు లవగతమగుచుండును 2. మానవు డొకవేళ కియాళూన్యు డై నవో 

నాతనికేమియుం బెలియదు. బొను, దివాలాతీయువానికీ అదాయవ్యయుము 
లేమి తెలియును ? కి. కొందజు భన దవ్యముల నార్జి ంతేరు. కొొందబు 
తమవద్దనున్న ఆ_న్థినిగూడం గోలుపోవుదురు. ఇవియన్నియు ఉద్యోగ 
విషయములు 4. ఎదుటివాని మనుస్సులోని యంశమును తొలుదొ ల్తనే 
తెలిసికొన్నచో అనిష్టము గలుగవలసిన యవసరమేయుండదు 5. ఒక్కే 
చోట విశేషకాలమున్న వో జనులు పరిహాసింతురు. అతిపరిచయమువలన 
నవమానము కలుగును. కావునం జిరకాల మొకతానుననుండి విశాంత్ ' 
నొందరాదు 6. సోమరితనమువలనం బనిపాటలన్ని యు జెడును. మజియు 

 సముదాయముయొక్క- సంకల్పము పూర్ణ ముకాదు 7. కావున ఉపాసనకు 
సంబంధించిన సమ _స్తకార్యములను నిత్వనియమముగా జనుల కళ్యాసము 
చేయవలెను. ఇట్లానరించినవో జనుల కీతర కృ తీమకార్యము నొనరించుట 
కవకాశమే లభింపదు రి. ఎటిగి బాగుగా 'జెలిసికొని దొంగను భాండొ 
గారమున కధికారిని జేయవలెను. దోషము కనబడలనే వానిని వంద 
లీంచి సవరించుకొనవ తను, మెల్ల మెల్లగ నాతని మూూర్లత(మును దూర 
పబుపవలెను 9. ఇవియన్నియు ననుభవముతోం జెప్పుమూటలు, వ(ప్రాణి 
లన గానిమ్ము; దుఃఖము కలిగింపంగాడదు. కాని రాజనీలితో జను 
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లందజీని లోంబజుచుకొనవలెను 10, నష్టమునొందిన పురుషుని నష్టమునకై_ 

ఏవారింపవలను, వాచాలురిలో వాచాలురగువారిని లోంబజుచుకొన 

వలెను. తనమిోాందికి వికల్పజాలమును రానీయందగదు 11. ముంటితో 

ముంటిని వెలికిదీయవలెను. వెలికిచీయ వలయునేగాని తెలియనీయ'రాదు, 

కలహాక_రృత పదవిని రానీయ(జనదు 12. గు_ప్పముగా నెవరికిం జెలియని 
రీతిగా నొనర్వ్చుపని తత్కెాలముననే సిద్దినొందును, గజవిజిపడినచోం గార్య 

మేమియు యోగ్యముగ నెరవేరదు 18, ఎవరికర్తినేని విన్నయెడల మిగులం 

(బీతినొందవలెను. అతనిని జూచినపిదప న్మాన్రీతి మిగుల దృఢముగావలెను. 
అప్టే అతిపరిచయ మైన పిదప నాతేనినేవ గావింపవలెను 114, ఏపనిమైనం 

గానిమ్ము. చేసినచో నెరవేరును. లేకున్నం జెదరిపోవును. కావున సోమరి 

తనముతో నర్తింపదగదు 15. ఇతరునిపై విశ్వాసముంచువాని వ్యవ 
హారము భంగమగును, కావున స్వయముగా గష్టమును సై రించుచు 

ఆత్మవిశ్వాసముగలిగి తన కార్యమును దిధ్దుకొనువా(డే వా_స్థవమునకు 

యోగ్యుడు 16. అందణుకు నన్ని విషయములు 'తెలియనీయందగదు. వల 

యన? అక్షైజింగించినవో నావిషయముల యందలి మహా _త్వము 

తొలంగును 17. ముఖ్యసూత్రమును చేతిలోనికి. దీసికొనవలెను. వేయ 

వలసినదెల్ల జనసముదాయమునచేం జేయింపవలెను. రాజనై తికములకు 

ననేకస సమస్యలను సాధింపవలెను 158, వావాలుని, బలశాల్న్, కలపా 

క_ర్తనుగూడం దనచేతిలో నుంచుకొనవలెను. కాని రాజనీతిని బురస్క- 

రించుకొని దుర్దనులతో దుర్దనులం గలియనీయరాదు 19. విరోధులను 
'ీదసీతితోం బట్టుకొనవలెను. ౯ వారలను బిండిగా నూరివేయవలెను, కాని 

_ తరువాత (విజయాంతమున) ఇ వారలను గాపాడవలెను. నష్టమేమా।త్రమును 

గలుగసీయందగదు 20. దుష్టులకు, దుర్జనులకు భయపడునెడ, రాజనీతి 

మహా_త్స్వముండదు. మోాదుమిక్కిలి మంచి చెడ్డలన్నియు వెల్లడియగును 21. 

మనుష్య సముదాయము నభివృద్ధిచేయవలెను. అక్రమణశ క క్సూడ దృఢ 

ముగ నుండవలెను. మఠము నించి జనసముదాయమును 1బోగుజేసి 
దప నున్న _త్తీకార్యములం గావింపందగదు 22, దుర్జనులను దనమనస్సుననే 

మెటింగింమడవలెు, వారల “కేమియు వెల్ల డియందగదు. దీనికీ విరుద్ధ 

ముగా వారికి మహా _త్వమునొసంగి సజ్జనులకువలె వారికిని వినతి యొనర్న 
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వలెను. మజియు నవకాశముజూచి (పతికియ గావింపవలెను వికి, దుర్ద 

నుండు వెల్లడియెనపిదప జనులలో గొప్పకల్లోల ముదయించును. కావున 
దుష్టపథమునే తొలుత నిర్మూలముజేయవలెను 24. శత్రుసై న్యమును 
గాంచలానే రణళూరులభుజము లుస్పాంగునట్టు గావించు పరమార్థ 

పకుపాతియు, ధర్మాత్ముడు నగువాండె రాజు 25. అట్టిరాజును గాంచం 

గనే దుర్దనులహృదయములు వికోలములగును. ఆతడు అనుభవ శృంఖల 

లతోం (బజలను నడుపును, ఉష ద్రవము, . పాషండత్వము సులభముగా 
నాతనికతన నాశనమగును 26. ఇవియన్నియు ధూ _ర్తకార్యములు, 

రాజనై తిక విషయములలో దృఢత్యముండన లెను. మెత్తదనంపు (భమకు 

లోనుగాయగూడదు 27, రాజనీతిచతురుండగు పురుషుడు అన్నితావులను 

గనిపవింపండు. (ప్రతిస్థలమునందును నాతనిని |బశంసించు చుందురు, తన 

వాగ్విలాసముచే నాతండు సృష్టైనంతయు సమ్మోహితము గావించును 28, 

(ప్రబల బలోచేతునియెడం (బబలబలము నుపయోగింపవలెను, సాభారణునెడ 

సాధారణపద్లతి నవలంబింపవలెను. మూథుని యెదుట రెండవమూాథుని 

నిలువంబెట్టవలెను 29. లాటీని లాటీతోనే నెదుర్కొనం చేయవలెను. 

ఉద్ధతునెదిరించుట కుద్దతుండెగావలెను. కపటునికి. గాపట్య మే (కపటియే) 

కావలెను లీ0. ఎట్టివాని నెదిరించుట కట్టివాండే కావలెను. అప్పుడే సంస్థ 

. యొక్కరుచి తెలియవచ్చును. ఇదియంతయు జరుగుచున్నను జరుపువాం 

జెచటనున్నాయో యాజూడపోకడ 'లవరికిని బెలియనీయందగదు తి. 

తాం... Ea 

పదియవ సమాసము - వివేకి వర్తనము. 

, అఖండరీతిగ నాన్న్మాకియలు నాచరించుచు అఖండధారణా శ క్రితో 

- రాజనై లీక యుక్షిపయుక్తుల యోజించుచు . నుండువాండె నేర్పరి 1, 
అతండు సమ_ స [పపంచముయొక్క_ ఉ _తమగుణములను నిరూపణ మొన 

రించును. ఒకతుణమేని వ్యర్థముగా _గడుపండు 2, వివేకి తన వ_క్టృత్య 
సామర్థ్యముచే  శ్నాస్తా భారములతో  సమాధభానములనుకెక్సి సాధకుల 
సానందపజుచును. సత్యాసత్యముల నిర్ణ యించును. ఎల్లప్పుడు చర్చయొన 
రించును 8. భ_క్తీమార్లము వివేకికి "'బాగుగాం డెలిసియుంశును. ఉపాసన 
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మము ర్ల మతని కవగతమైయుండును. మజీయు నాతం డంతఃకరణమునందు. 
జ్ఞైనవిచారము మననము గావించును 4. వైరాగ్య మూాతేనికి మిగుల. 

(కు యమైనది. ఉదాసవృష్తి యాతనికి మిగుల నిష్టముగనుండును, ఆతండు 
మి 'స్పృతవుగు నుపాధిలోం బడియుండియు నలిప్తుండగును 5. అనేక (ప్రబంధ 

హుులు వివేకికి గంశ్య్మాగమునందుండును. (పశ్నలకు ననుకూల మగు 
ను _త్తరములనిచ్చును. ఉచితభాషణములచే నందజి యంతఃకరణములను 

ం న్ళల మొనరించును 6. జనుల కతేనిపై (బేమమెండు. ఎవారేని యాతని 

తహుందేపియు నుడువరు. ఆతేనికడ కనేకు లేతెంతురుగాని వాని యంత 

ర యాస్వరూప మిట్టిదని యెవేేని యనుమానింపజూలరు 7. ఉపాననమును 

రముంందుంచుకోని వివేకి సమ్మస్తదేశములందును వ్యా క్రిగావించును, 
ఇనా మండలమునందలి సమ_స్టజనుల నాతం డెటుంగును రి, ఆతని నంద 

"'ఆకెఅలుంగుదురు. కాని యెవ్వరికిని లభింపండు, ఆతం జేవిచేయుచున్న దియు 

నుల కెజుకపడదు. సమస్త చేశవాసులగు వివిధమానవు లాతని వెద 
కను తెరుగుదురు 9. వారలందజి మానసములను వివేకి తనచేతిలో 

గనగుంచుకొనును. వారల హృదయములను వివేకవిచారములతో నించును, 
జల యనిశ్చిత హృదయములను మననమువై పు మజులించును 10. 

ఇు-కేకి యెందటు మనుజులం (బోవుగావించెనో యెంత జనసముదాయమును 

రెవనచేతి క్రింద నుంచుకొనెనో యొవ్వరికిని చెలియదు. అందణ నాతండు 

(కవణవమననములందు మగ్నులం గావించును 11. వివేకి తన సమాజమునకు 

కొం-ంతవము బోధించును. గద్యపద్యములు వివరించును. నిరంతర మితరుల 

అత బృదయయములను, సన్మార్లమునం (బువేశ పెట్టును 12. ఇటు లఖండరీతిగా 

శవ_ర్తించుచు సావధానిగనుండు నివేకిని నెవ్వరును 'ననేవియుం జేయజాలరు 18, 
వెంత తనకుం చెలిసియున్నదో యదియంతయు మెల్లమెల్లంగా జనులకు 

జూూావీంపవలెను. ఈ విధముగ జనులనందజను జతురులం గావింపవలెను 14. 

బా *నావిధములుగ బోధింసవలెను. అభ స్టంతరముల 'సెజింగింపవ లెను, 

నిస్స్పృవాల నేరియేరి తనకడ నుంచుకొనవలెను 15. వేతన నంతవజకు 
స్వయముగా జేయవలెను. తన చేతకానిదానిని లోకులచేం జేయించ 

ఇవలెను. కాని భగవద్భుజనముమా।త్రము తానువేయక  యితరులనే 

జేయించట ధర్శముకాదు 16, భగవద్భుజనము స్వయముగ జేయవలెను, దాయం కడు 
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ఇతరులచేం జేయింపవలెను. స్వయముగా వివరణము గావింపవలెను. ఇత 

రులచేం వివరణము  జేయింసవలను.  మజీయు స్వయముగా భజనమార్ల 

మును బట్టుకొనియుండి యితేరుల నామార్లములోనికి దీసికొనిరావలెను 17, 

ఒకవేళ (బాతజనులకడ జిరకాలముండుటవలన విసుగుజనించినచో నూతన 

(పొంతేముల కేగవలెను. తనచేం గా(దగినిపను లొనరించుట కించుశేని 

యాలసింపరాదు 18. చేహాభ్యాసముల కొకివేళ విడివడినవో నాసాధు 

పురుషుడు చెడిపోయినాడని తలంపనగును. నూతనులను, నిత్యమును 

మిగుల నుజ్వేగముకోం జతురులం గావింపవలెను 19. ఉపాధిలోం 

దగుల్కొ-నరాదు. ఉపాధికి భయపడుటయుందగదు.. నిర్గ త్యుముగా 

నున్నచో నేపనియేని నెరవేరదు 20. చెడిపోవలసి యున్నపని చెడిపోయి 

తీరును, జనులు పిచ్చివాండ్రవలె నశళ్చుమూచుచుందురు. సోమరియు, 

హృదయకూన్యు(ఃశు నగుమానవుండు పనిచేయుటన నేమియో యెజుం 

గండు 21. ఇది వెనుకముందు (తోసికొనవలసిన (ధక్కాధక్కీ) వ్యవ 

హారము. అశక్తునివలన నేమగును ? కావుననే శక్తిగల (బలవంతుండగు) 

ఫురువునకు నానావిధములగు బుద్ధులను, యు క్రులను నేర్చవలయును 22+ 

తన్నప్రయత్న మెంతదనుక నెరవేరునో అంతదనుక కార్యభారము వహీంస 

వలెను, నెరవేర నప్పూడాస్థానమునువదలి యుటశేని వెడలిపోవలెను. అఆపిదప 

నానందస్వరూపుండై. కోరినతావుననెల్ల 6 దిరుగవలెను 2కి. ఉపాధిని తొల 

గించుకొన్నవానికి నిస హత్య మింకను దృఢమగును. మటణియు నాతం 

డానందపూర్వకముగం దలంచిన 'తావునకు వెడలిపోవును 24. కీర్టి 
కాశించినచో సుఖములేదు, సుఖము నాశించినవోం గీ ర్రిలేదు. మజీయు 

'నేమిచేయక  యూటుక్రం గూర్చున్న చో నెచ్చటను నేమియుయగాదు 25, 

ఈ విధముగా నుండునది యెద్దియులేదు. జరుగవలసినపని జరుగుచునే 

యున్నది. అవును మానవుడు కేవలము తన దుర్చలత్వముపై దోష 

వమూాపాదించుకొని కూర్చుండియున్నాండు 26. తొలుదొలుతనె ఛ్రైర్యో 

మును గోలుపోయినను లేక మధ్యనే ఖ్రైర్యమును గోలుపోయినను నిశ 
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నీ సంసారసారము నెట్లు గాంచగలుగుదుము ? 27. సంసారము మొదటి 

నుండియు జెడ్డది, వివేకముతో దానిని బాగుచేయవలెను, బాగుచేసినవో 

నది యింకను జప్పయుడును 28. యోచించినచో నీ సంసారపుదశ యిట్టిదని 

మనస్సునకు. 'బెలియును. కాని యెవ్వరును ధైర రిమును విడువగూడదు 99, 

ఏలయన ? _భెర్యమును విడుచుటవలన నయ్యెడిదేమున్న ది ? అంతయు 

సహింపవలసియే యున్నది. చతురుండగు పురువుండు నానావిధములగు 

| బుద్ధులను, నానామతములను (గహీంచుచున్నా(డు 80, 

వందొమ్మిదవ దశకము సమా ప్పము, 



TN 

ఇరువదవదళ్ కము. 

మొదటి సమాసము పూర్ణము -- అపూర్ణము. 

జీవుడు, మనస్సు, పృథివి జలము, తేజము, వాయువు, ఆకాశము, 

(తిగుణములు, అంతరాత్మ, మూలవమాయ మున్నగునవి వస్పెపక ములుగ 

నున్నవి 1. నిర్గుణ[బవహ్మాము గూడ వ్యాపకముగ నున్నది. అన్నియు 

నీ విధముగా వ్యాపకములే. అట్లయినచో నివియన్ని యు సమానములా? 
తేక యేమేనిభేదములు గలవా? ౨. ఇంకొక సందియముగలదు. వమన ? 

జను లాత్మను నిరంజనమందురు, ఆత్మ సగుణమా? నిరుణమా? నిరంజ 

నమా? కి, (శ్రోత యా విధముగాం దనసందియమును బెలిపెను 4. 
మంచిది. ఇశ నీ సందేవామునకు ఉ_త్రరమును వినుము. అంతయు గజిబిజి 
గావింపకుము. వివేకమును (బకటించి అనుభవపా ప్తి గావింపుము 5. 
శరీరమును సామర్థ్యమును ననుసరించి జీవ్రనకు న్యాపకత్వము గలుగును, 
కాని మనస్సునకు సమానమగు చపలము (జీవునకు) లేదు 6. చపలత్వ 
మేకబేనీయము, దానియందు బూర్జ వ్యాపకత్వము లేదు. సృథివికింగూడ 
మర్యాద (మేర లేదు 7. అగ్రే అప స్తేజములుగూడ స్వాభావికముగనే 
అపూర్ణ్జములుగ నున్నవి, వాయువునుగూడం జపలము, నకబేశీయమునని 
లెలిసికొనుము 8, ఆకాశము, నిరాకారపర్యబహ్ముము, నిస్సంచేవాముగా? 
బూర్జ వ్యాపకములు 9. (త్రిగుణములు మాయగూడ నాళనమగును, 
కావున నవియు నపూర్మములు ఏకోచేశీయములుసుమా! అవి పూర్ణ ములు 
వ్యాపకములుగాను 10. ఆత్మయు నిరంజనమును 'వేజు వేఖుగ నున్నవి, 
ఇక వీనిభేదమును జక్క-ల వివరింతును 11. అత్మ (మనస్సు అత్యంత 
చపలమైనది. కావున నిది వ్యాపకముగాదు. ఈ విషయము నంతఃకరణ 
మును విమలమును సుచిత్తమును గావించి తెలిసికొనవలెను 12, అది 
(ఆత్మలేక మనస్సు) యొకవేళ నాకాశమునందున్న వోం చాతాళమునం 
దుండును, ఒకవేళం 'బాళతాళమునందున్న వో నాకాశమునం దుండును, 
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అనగా నది నాలుగుదిక్కు-లను బూర్జ ముగా నుండదు 1కి, దానిని ముం 

దుంచినవో వెనుకనుండదు. ఎడమనై పుననుంచినవోం గుడి వై పుననుండదు. 

ఏ దెక్కు-ననుంచిన నాదిక్కు-ననే యుండును. దశదిశలలో నది వ్యాపకము 

గాలేదు 14. మనస్పన్ని తావులయందును సమానముగా నుండదు. దీని 

వలన నునస్సుయొక-- అపరిపూర్ణ త యనుభవము గాలోలదు 15. పర 

(బ్రహ్మమునకు సూర్యుని దృష్టాంతముగ సీయందగదు, ఏలయన? సూర్యు 

నకు ఉదయా_స్తమానములు రెండునుగలను. పర్బబవ్మా మట్లుగాదు.. 

" సదోదితము, నిర్లుణము 16. భుటాకాశ, మశాకాశ, మహదాకాశముల 

దృష్టాంతములు అవశ్యము నిర్లుణ ఫర బహ్మమున కన్వయింపలలను 17. 

(బహ్మాంశ మవకాశము. ఆత్మాంశము మనస్సు. ఈ శెంటిని జక్క 

నెబుంగవలెను 18. ఇక నాకాశముు మనస్సు సమమెట్లగును? మనన 

నీలురగు మహాపురుషులంతయు నెజుంగుదురు 19. ఒకవేళ మనస్సుముందు 
'విరాజిల్లుచున్న-చో వినుకనేమియు నుండదు. ఇంక దానిని బూర్జాకాశ 

ముతో సమానమని యెట్లు చెప్పగలను? 20, పర్యబహ్మాము నచలమం 
దురు, పర్వతమునుగూడ నచలమందురు. కాని యా రెంటి నొకటియని 

నుడువనగునా? 21, జూనము, అజ్ఞానము, విపరీత నము నను నీ మూ. 

డును సమానమెట్లగును? మననముచేసి యిందనుభవము గడింపవలెను 22, 

ఎణుంగుటను జ్ఞానమరదురు. ఎఅుక'లేమి నజ్ఞ్వనమందురు. ఒకోదానిని మజీ 

యొకటి చెలిసికొనుటను విపరీతజూనమందురు తి, జానమును అజాన 
న యా 

మును వేరుపజచినచో స్థూల పాంచభౌొలికము మిగులును. దానినే విపరీత 

జానమని యెజుంగవలెనుశో 24, (దహ్టయు, సాఠీయునగు నంతరాత్మయే 
జీవాత్మ. జీవాత్మయే ఛీవాత్మ, కిదప నివాత్మ'యే జీవాత్శయె జన్మమును 

గ గై కొనుచున్నది 25, ఆత్మ _త్వమునందు జననమరణము లంటుకొనుచున్న వి, 

జననమరణ భంగ మాత్మ _త్స్వమునం గలుగదు. (క అప్పళ గవానుం డీయర్థ 

ముననే) “సంభవామి యుగేయుగేయని వచించెను 26. ప్రకజేశీయుండగు 
జీవ్రుండు విచారమువలన విశ్గంభరుః డగుచున్నాండు, కాని నిశ్వంభరు 

నుండి సంసారము (ప్రపంచము ఎట్లు విడిపోవణగలదు? 27. వ _త్లివాప 

* ఈ పాంచ భాతిక వ్యా ప్తనూ విపరీకజ్ఞానము. ఇదీ జ్ఞానమును 7 దు. అజ్ఞానమును 

గాదు, కేవల్ధ్రమ. అనంగా విసరీతజ్ఞానము. 
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మున జ్ఞానాజ్ఞానములు రెండును సమానములే. నివృ త్తిరూసమున విజ్ఞానుడు 

కావలెను 28. జ్ఞాన మో (బహ్మోండమును నిర్మించెను, దీని నిదియే నృద్ధి 

గాపించెను, అది నానాప్రకారములగు ఏకారముల సభూహామై 

యున్నది 29. |బహ్మాండముయొక్క- యెనిమిదవబేవాము (మూాలమాయ) 

వా_స్థవమునకు జ్ఞానమే, దానికంకును నావలనున్న విజ్ఞనరాపవుగు 

విౌాహావస్థను (బొవింపవలయును తి0. 

రెండవ సమాసము _ త్రివిధసృష్టి. 

ఒకవేళం జంచలముగు మూలనూయయే లేకున్న చో నిర్లుణబహ్మా 

ము, గగనాంతేరాళములుు నలుదిక్కులవలె నిశ్చలముగ నుండెడిది 1, 

దృశ్యము వచ్చుచున్నది, పోవుచున్నది. కాని య్యాబహ్ముము గగనము 

వతి నలుదిక్కు-లనిండి నిశ్చలముగా నున్నది 2, (బహ్మామెటుజూచిన 

నకే యపారముగ నున్నది. ఏ దిక్కూనను దానికి. 'బారములేదు, అది 

యొ 'శేవిధమైనదిగను స్వతంత్రమైనదిగను నున్నది. దానియందు దై తము 

లేదు కి. (బహ్మాండమునకు బై నార్చండి (బ్రహ్మాండమును దృశ్య 

ముగా భావించి) అకాశముయొక[- యనకాశమును నముజీయు దాని 

ళూన్యాకారమును నవలోకింపవలెను, ఇటులొనరించినవో నందు చంచల 

వ్యాపకములవేరిట శూన్యాకారము గలదని విదితవుగును 4, దృశ్య 

మును వివేకముతో వేబువేసినచో నలుదిక్కు-లను పర్యబహ్మ్ మే నిండి 

యుండును. కాని యది మెప్పుడును నెవ్వరి యనుమానములోనికిని 

రాదు 5. (కిందను బై నను నలుదిక్కు-లను అన్ని తావ్రలను నిరుణ 

పర బహ్మమే కనిపించుచున్న ది, దృశ్వము నడుచుచున్నది. (బవ్మా 

మచలముగనున్న ది, దృశ్యము కాన్సించును, (బ్రహ్మము కాన్సింపదు. 

దృశ్యకల్పన మాకలనమగును,  పర్బబహ్మాకల్పన మాకలనముకాదు 7. 
కల్పనమేదియొ యొకపదార్థముగాదు. (బహ్మము సర్వస్థలములందును 

నిండియున్నది. మహావాక్యార్గమును మననము గావింపవలెను ర. పర 

(బహ్మామునకు సమానమగు _(శేస్టనస్తు వింకోకటి లేదు. (శవణమును 
విడిచినవో నింక సాధనమేలేదు. ఎటబుగకోన్న చో నేమియు సమాధానము 
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కలుగదు 9, పర్యబహ్మూము పివీలికామార్లమువలన మెల్లమెల్లణగ విదిత 

మగును. వివాంగమ మార్లమువలన శ్నీఘముగ ఫలములభించును. సాధక 
జనులు మననమునందుః |బ్రవేశించినచోం గళ్యాణము కలుగును 10. పర 
(బహ్ముమునకు సమానమగు 'రెండవసత్య మెద్దియులేదు. పర బహ్మమునకు 
నిందాస్తుతులు లేను 11. పరబ్రహ్మా మో విధముగ ననుపమము, దానికీ 

సమానము నెన్భ(డును గల్సింపజాల(డు. మహానుభావులు పుణ్యరాసులు 

నగు వారికే యా పర్మబహ్మామునందు (బవేశముకలుగును 12, చంచలము 
వలన దుఃఖను (ప్రాప్తించును. నిశ్చలమునకు సమానమగు వితౌంలి 

యచ్చటను లేదు. మహానుభావులగు పురుషులు నిశ్చలము ననుభవ 

ముతోం గాంతురు 18. ఆదినుండి యంత్యముదనుక ఏచారముగానించు 

వానికే అనుభవముయొక్క- నిశ్చయము. లభించును 14, ఈ కల్పనసృష్టి 
మూండువిధములుగా భాసించుచున్నది. _ తీక్షబుద్ధితో దీనిని మనస్సు 
లోనికిం 'బేవలెను 15. మూలమాయనుండి (త్రిగుణములు కలిగాను. అవి 
యన్ని యు 'నేకేశీయములు, మజియుం బంచభూతములస్థూలగుణము 

(పత్వ్సతయముగ. గాన్సించుచున్నది 16, పృణఖ్యనుండి నాలుగువిధములగు 

నుత్సతులగుచున్న వి, వాని నాలుగు విధముల కృత్యములును "వేటు 

వేబుగా నున్నవి. ' సృప్టిరొక్క- గమనిక యిచ్చటనుండియే నారంభ 

' మయ్యెను 17, ఇశ సృష్ట్రీయొకో |క్రివిధథలకుణములను విశదీకరించెదను, 
(కోతలు  తమయంతఃకరణములను సావధానము గావింతురుగాక 18. 
ఆదినుండియు6 జేతనరూపమగు మూాలమాయ నూకు కల్చ్పనారూపముగ 

నుండెను. పరవా క్కే-విధముగ స్ఫురణరూపముగనున్న దో యస్తే మూల 
మాయుయుయగూాడ నలరారుచున్న ది 19, అష్టథా(పకృతికీమూలము జీవల 

మీధ హూలమాయయే. అన్ని బీజములును సూవ్మరూపముతో నాది 

నుండియు మూలమాయయం దున్నవి 20. అది జడపదార్థములకు6 

జేతనము నొసంగుచున్నది. కాననే దానిని జై తన్యమందురు. సూత్ము 

రూపముతో సకలలతణములను [గహింపవలెను 21, 'ప్రకృతిపురువులు, 

అర్థనారీన కేశ్వరుండు, అష్టథాకృతి మున్నగునవియెల్ల నదియే 22, 

(తిగుణములు గు ప్తరూపముతో సూలమాయయం దున్న'వి. ఇందువలననే 

మూలమాయ మహా త్త త్త్వమనుచున్నారు. శుద్ధ స_క్త్వగుణము సై తము 
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గు ప్తరూపమున దానియందే యున్నది ౨8. మూలమూాయవలన మూండు 

గుణములును (బక టనమగుచున్న వి. కావున దానిని గుణవోే థిశియందురు, 

[(తిగుణముల రూపమును చెలిసికొనుచున్న సాధువులకు వందనములు 24. 

మూలమాయయందు గుణములు సమూనముగ నున్నవి. కాన దానిని 

గుణసామ్యామందురు. ఈ సూమ్మవిచారమును బహాస్వల్ప సంఖ్యాకులే 

యెజుంగుదురు 25. క్రిగుణము లీవిధముగా మూలమాయనుండి 
కలిగను. కాని యవి చంచలములు, .నేకదేశీియములు నై యున్నవి. 

ఈ విషయ మనుభవమువలనం చెలియును 26, _ దీనికిచిమ్ముటం బంచ ' 

భూతముల విస్తారముకలిగాను. సస్తద్వీపములు, నవఖండములతొ 6 గూడిన 
వసుంధర, యంతయు నీ విస్తారమునందే యున్నది 27, ఈ (ప్రకారముగా 
సృష్టి "రెండువిధములు ( (త్రిగుణములు, పంచభూతములు) గలదయ్యెను. 

కశ మూండనవీధము వినుడు 28, పృథివి నానా పదార్థ ములకును 

బీజము. అండజజరాయుజ స్వేదజోద్భిజ్ఞములను జతుర్వినోత్పత్తులు; చతు 

ర్వాక్కు-లు, స్వాభావిక ముగా దీనినుండియే నిర్మాణము లయ్యెను. 29. 

చతుర్విధోత్పత్తులు, చతుర్యాక్కులు కలుగుచున్నవి. పోవుచున్నవి, కాని 

పృథివిమా(త్ర మళ్ల చెక్కు-చెదరకున్నది. ఈ విధముగా నెన్ని యో 

(ప్రాణులు కలుగుచున్నవి. మరణించుచున్నవి కీ0. 

శా నానా. క్ల ha 

మూండవ సమాసము -- సూక్ష్మవిచారము. 
ఆదినుండి యంత్యముదనుక నానావిథమిగు విస్తారమును నెజణిం 

గించితిని. దానిని మననముగావించుచు గావించుచు మజల నృ్తిని 

వెనుకకు మరల్పనలయును 1. నాలుగుడత్సతులు, నాలుగువాక్కు-లు, 

ఎనుబదినాలుగులక్షల జీవయోనులు మజియు నానా (ప్రకారములగు 

(పొణులు జన్మించియున్నపి 2. అన్నియు. బృథినినుండియే కలిగినవి, 

పృథివియందే కలిసిపోవుచున్న వి. ఈ (ప్రకారముగ నెన్నియో పుట్టు 

చున్నవి, గిట్టుచున్నవి. కాని పృథివి యటులేయున్నది కి, బది శిఖరము 

వై పుభాగము, రెండవభాగము భూతములగోల, మూండవభాగములో 

ననేకసూత్మునామరూపములు గలవు 4. స్థూలము నంతయునిడిచి సూత్మ 
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తముంను గప్పర్షింపనలెను. (తీగుణములకు మొదటిబెద్దియొ దానిని సూత 
జృృన్థితోం జక్క-(గ వివారింపనలను 5, చేతనాచేతనములను గుణరూప 

ననములను మాటిమాటికి విచారమొనర్చవలెను. కాని సూత్మదృష్టియొ క 

చవనవుత్కౌారము దీసికంకు ముందున్నది 6. శుద్ధా చేతనము, తమోగుణ 
వము శుద్గచేతనము, స_త్త్వగుణము, మజియుం జేతనాచేతనము, మిథ్రి 

ఈమె రజోగుణకార్యము జరుగుచున్నది 7. ఇదియే క్రిగుణములరూపము 
(కౌగసణముల ముందటి కర్షమమును గుణవ్షోభిణి యందురు రి, రజస్స త్ల 
ఆఈమ్హమాగసణములు మూయడింటి క ర్లమము గుప్తరూపముగ నెచటనుం 

రెకునో దానిని మహా త్హత్త (మందురు 9. (ప్రకృతిపురుషులనియు, శివ 
ఈ కూలనియు, అర్థనారీనకేశిరులనియు దానినే నుడునుదురు. అది 

(కుగుణకర్ల మరూపము ము 10. సూత్మరూప పముతో గుణములకు సమాన లే 

రము దానిని గుణసామ్య మందురు. మటియు( జై_తన్యరూప పమగు 

“లమాయగూడ సూత్మముగ నున్నది 11. ఆ సూత్మకర్ణమరూప 
తముగు మూలమాయయే (బహ్మాండముయొక్క- మహాకారణ (ఎనిమిదవ 
'ఆాయము. ఈ విధముగ సూహ్య్మోన్యయములను మాటిమాటికి విచా 
రింపవలెను 12. చతుర్విధోత్పత్తులు, పంచభూతములు పదునాలుగు 
ఇనూత్యుసంకేతములు, వీనిలో నన్నియు వచ్చును 1కి. పైపై నిజూచినవో 
చేవింయు ెలియదు. [పయత్నముగావించినను బోధకాదు. నానావిధ 

యులను జనుల హృదయములందు సందియములు వృద్ధినొందును 14. 

వమూలమాయయొొక్క-- పదునాలుగునాముములు, పంచఘాతములుగలిగి 

ఊందొమ్మిదియయ్యును. వీనిలోం జతుర్విథోత్సత్తులు గలియగనే యిరు 

వదిమూూః డయ్యును. వీనిలో మూలమునకు సంబంధించిన పదునాలిగింటిని 
తమూతఊివూటికిం జూడవలెను 15, . మననమొనరించి ెలిసికొనువానికి 

సందియ ముండదు. కెలియకయే పెట్టుకొను జంజాటమంతయు 
వ్యర్ణము 16. సమ -స్తసృప్రిఅిజమును స్వాభావికముగనే మూలమాయయం 
దుంజును. దీనినంతయు. 'బెలిసికొన్న-వోం బరమార్గసి ద యగును 17. 

తెలిసికొన్న వాడు వ్యర్థ్మపలాపనలు గావింపండు. _ నిశ్సృయా'భావయు క్ష? 

డగు పురుషుడు సరోటేహామునం బడండు. ఆతడు తనపరమార్లము 
షు 

నెపష్టూడును_ జెడనీయ(డు 18, చెప్పదగిన శన్టాతీతవిషయములను 
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వాచ్యాంశేము లందురు, శుద్ధలమయ్యోంశమును వివేక ముతోం గాంచ 

వలెను 19. మాయను బూరగ్గేమందురు. అది సిదాంతముళో అయ 
మగును. మాయలేకున్న మిందట నిశ నాస్థితి నేమని నుడువవలెను? 20. 

అన్వయవ్వతిరేక ములు పూర సపవ్వివార ములు (మా యాసివారము? బ్బ 

నిదాంతమునందు శుద్ధమొక కటి యేయుండును, దానిలో "రెండవ బెద్దియు 
లేదు 21. అధోముఖమువలన (మాయనై. ఫుదృస్టీనిడుటవలను) భీదము 
వృద్ధినొందును. , యోర్ష ర్ల స్రముఖమువలన (పర్మబహ్మమువై_పు దృస్ట్రీనిశుట 

వలపే భేదము విడిపోచ్రను. నిస్సంగముతో (బాటుగ నిర్లుణిగ నున్న ఏ నాడే | 

మహాయోగి ౨2, మాయయొక్క- విధ్ర్య్యాత్వము విదిత మైనపు డిక 

దానికేల భయపడవలను ? దానికి భయవడుటవలననే స్వరూపస్థితి 
లభింపకున్న ది లి. మిథ్యయగు మాయకు భయపడి సత్యపర్మ్నబహ్మ మును 

విడుచుట యు క్షముకాదు. ముఖ్యనిశ్చయమునుబొంది భయపడనేల? 24. 

పృథివియందుం 'బక్క-ండ్రు జనులున్నా రు. వారిలో బెక్కుముంది సజ్జ 

నులుగూడ నుందురు. కాని సాధున్రనువిడిచినచో నింక నెవరు సాధునును 
గుర్తింతురు? 25, కావున గార్హస్ట స్థ్వ్యమును విడిచినపిదప సాధువును "నెనుక 
వలెను, తిరిగి సాధువును గనుంగగొనవలెను 26. పలువురుసాధున్రలతోం 
గలియవలెను. వారలయం 'దెచటనో యొక యనుభవశాలియగు సాధు 
సత్తము(శు లభించును, ఏలయన్న ! అనుభవములేనిచో స్వహితము 
జరుగదు 27, (ప్రపంచమైనం గానిమ్ము ! పరమార్థ మైనం గానిమ్ము. 
అనుభవములేనివో నంతయు వ్యర్థ మే. అనుభవజ్లానముగలవాః డందటి 
కంకును సమర్ధుడు 28. రాత్రింబవళ్లు అర్థనిచారము గావింపనలెను. 
అర్థవిచారము' గావించువాండే సమర్హుండు, సౌనివలనశే పరలోక సంబంధ 
మస సత ఫ్రిస్వార్థము లభించును 29, శావునజూచినదానినే మణుల 
జూడవలెను. కోధించినదానిచే మజిల శోధింపవలెను. అంతయు నిదితమై 
నప్పుడు సహాజముగనే (సులభముగనే) సంచేహాము నశించిపోళలదు 80. 

నాలుగవ సమాసము యా ఆత్మనిరూపణము. 
వదియోా నొాకరీతిగ మనస్సు నుదాసీన పజుపవలదనియు అనుభవ 

పూర్ణ మగు నిరూషణమును హాదయమునం దుంచవలెననియు నందిని 
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(బు ర్లించుచున్నాడను 1. అనుభవ మొకినై పుననుంచి తన యిచ్చవచ్చి 
నట్టు తాను పరు త్రినచో నిశ సాల+స+రవిచార మెట్లగును ? 2. సాధా 
రకాదృష్టితో సృష్టిని గాంతుమేని యంతయు నొక గందరగోళముగాం 

71 న్పించును,. కాని యారాజసత్తావిషయము. 'వేజుగనున్నది కి. పృథ్వి 
చఈనముందలి శరీరములన్ని యు భగవంతుని గృహములు... ఆ గృహముల 
వలననే_ నానాసుఖము లాతనికిం. [బ్లా ప్రించుచున్న వి 4. ఆతనిమహిమ 
యువనికిం జెలియంగలదు ? కృపాళుండగు నా జగదిశ్వరుయు వమూతృరూవ 

ముతో. |బత్యక్షజగత్తును రమీంచుచున్నాండు 5, ఆతని స త్తయంతయు 
నీ సంపూర్ణ జగత్తునందు విరాజిల్లుచున్నది. భగవంతుని కళవలననే సృష్టి 
శనర్హించుచున్నది 6. మూలజ్ఞాతయగు పురుషుని, (పరమాత్మున్సి సత్త 
శరీరమునందు వి భాజితమైయున్నది. కళయుం జతురత్వము నందే 

యున్నవి 7, అన్ని పురములకును నీశుడగు జగదీశుశు జగత్తునందు 
అం విసించియున్నా(డు, నానాశరీరముల యందునిండి యాతండే యానంద 

ముతో నీ సృష్టిని నడుపుచున్నాండు 8. సై సైనిజూచినచో నీసృష్టి 
మొక్క సమ స్టరచన మొక్క-నివలన నడువయజాలదని తోచుంను. కాని 

యూతండొక్కండే నానాబేహములు ధరించి దీనిని నడుపుచున్నాండు 9. 

ఆతం డీకార్యములయం దుచ్చసీచముల విఛారింపండు. మంచిచెడుగులం 

జూడండు. పని జరుగుచుండుటనూ త్రమే భగవంతుని యఖభ్మిపాయము 10. 

ఇజగవంతుండు అజ్ఞనులను సృజించి లోకుల కాటంకము గలుగణేసెనో 

తేక యభ్యాసమునందు. బడవై నో తెలియదు. ఎందుల కాతండు 'దేనిని 

నిర్మించెనో యాతనికే తెలియును 11. జగదాంతర్యము (జనులందణు 

యంత కరణము చక్కగ ననుసంధానము గావించుటయే ధ్యానము, 
-ఈ ఛ్యానజ్ఞానము లొశేతాపముగలఏ 12, (ప్రాణి ప్రపంచములోని వె తెంచి 
కొంత చతురులై నవిదప భూమండలములోని విషయముల నెన్నింటినేని 

మననము విచారముగావీంచును, 18. (శ్రీరాముని పతాకము (ప్రసిద్ధముగాం : 
(బుకాశించుచున్నది. ఆ యాత్మారాముండు జ్ఞైనధనుండు. ఆ విశ్వంభ రుడు 

సర్వస్థలములందును 'నెలుంగుచున్నాండు. కాని గొప్పభాగ్యమువలనంాని 

యాతడు '(ప్రొప్పింపండు 14. ఉపాసనమును మనము ఏిరళించినకొలంది 

వి స్తరమగును. సత్యము. దానిమహిమ వరి ౧పనేరితరము ? 15. చూ చెడి 

Tan) ఉనాన 1 PY న 
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వానిని (ద్రష్ట్రయందురు. ఎఆీంగినవానిని సాతీయందురు. ఆయనంత రూప 

మగు ననంతమును గురు తెటుంగవలతెను 16, యోగ్యులతో ( జెలిమియుం 

బరవమాత్తుని కథలందును, అధ్యాత్మ నిరూపణమునందును బీతియుగలు ( 

గానే వునస్సునకం గొంతవి శాంతి లభించును 17. బ్రంతయెనను సంజేవా 

నాశనముగావించు అనుభవజ్లాన ముండితీరనలెను. నలయన.! అనుభవము 
లేనిచో సమాధాన 'మెట్లులభించును ? 158. మూలసం౦క ల్ప మే వారి 

సంకల్పము. మటియు మూలమాయయొుక్కృ- న్యాపారరూపమే జగదంత। 

కరణమునందు. గాన్పించుచున్నది 19. ఉసాసన జ్ఞానస్వరూపము. శని 

జానముయొక్క- యునికియందు నాలుగవ చేవాపుఆరోపణ గలదు. 

ఇందుచే సంకల్పములన్ని టిని విడిచి విజ్ఞానరూపమగు విచేహావస్థ నొంద 

వలయును 20. అదియే విశాలపర్యబహ్మాము. అది యాకాశమువలె సర్వ 

వ్యాపియు సఘనమునై యున్నది. అది పలుచనిదనిగాని, కోమలమైనదని 

గాని యెట్లు చెప్పగలము ? 21. జ్ఞానమును ఉపాసనమందురు. జ్ఞానము 

వలన. బరమేశ్వరుండు లభించును. జూనమునలననే యోగులకు నమూ 

ఛానము కలుగుచున్నది 22. బాగుగా విచారించినచో తానే యుపాసన 
యని విశదముగును, ఒకు గతించుచున్నాండు,.  మజియొకండు. బీనా 

మును ధరించివచ్చుచున్నాండు 28, పరంపరగ నీ విధముగనే చక్షగతి 
జరుగుచువచ్చినది. మణీయు నిప్పటికిని సృష్టిస్థితి యద్దియే 24, అరణ్య 

ముపై నరణ్య చరములకు (జంతువులకు సత్తుగలదు' జలము.పై ఖలచర 

ములకు స త్తగలదు. భూమండలము సె భూాపాలురకు స తగలదు. అన్నింటి 

స్థితియు నిటులేయున్న ది 25. అందోళనము గావించువాని కావళశ్ననముగా 

సామర్థ్యముకలుగును. కాని దానికి భగవంతుని యధిస్థానము కాన 

"లను లే కర్త జగదిశ్వరుందే. అదిసత్య మే కాని యాతేనికృత్య ములు 

చేబు'వేబుగా విభాగములై నవి, ఐనను అవాంత్నాభమ (అహాంక ర్స 

తాగభిమాన భో మృయందుం జిక్కూకొనంజనదు 27, “హరిర్చాతాహరిర్భో శ్రా" 

యను సిద్ధాంతము జగత్తునందంతటను వ్నర్తించుచున్నది. కాని దీనిని 

బాగుగా యాచింపవలెను 95. సర్వమునకు గర _ర్త పరమేశళ్వరుండు, 66న్త్వ్య0) 

అనునది యేదేని యొకప పదార్థముగాదు. దానికి స్ఫూ ర్రియుండు ప్రసంగ 
మును జగగంతఃకరణములో గలిసి యొనర్భవలెను ౨9, అత్మతో సరియగు 
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చనంచలమైన దింకొకటిలేదు. అశ్లు పర్బబహ్మముతో సమానమగు నిశ్చల 
శపుంద్దెయులేదు. సోపొనపరంపరపై మూలముదనుక నెక్కి అనుభవము 

లంయింపవలెను కి0, 

Cl 
nl క ఖా 

ఐదవ సమాసము _ పదార్థ చతుష్టయము. 

ఇచ్చటినుండి యచ్చటిదనుక 6 జూచినచవో ముత్తము నాలుగు 

శల "రము లున్నట్టు విశదపడును. ఒకటి (పర్మబహ్మము) పదునాలుగు 

(మూాలమాయ ఐదు (భూతములు నాలుగు (ఉత్పత్తులు 1, కాని 
ఇవర్మోబహ్మ మన్నింటికం'కును 'వేజుగనున్నది, అది యన్నింటికంచును 
(ైజీష్టముగను నానా కల్చనములకంకె భిన్నముగను నున్నది 2, పర్నబ్రవ్మా 
క రము నానా కల్పునముల 'కావలనున్నది. అది నిర్మలము, నిశ్చలము, 

నుద్వికారము, అఖండము నె నై (యున్నది వీ ద్ర నన్యములగు పదార్థ 

కములు మూండు. అవి నొనా కల్పనారూపమగు మూూలనాయ కంతర్లతే 

ములుగ నున్నవి 4. మూలమాయ నానా విధములతో సూకో రూప 
శములుగ నున్నది, అది సూమ్మరూసమయ్యు. గర్లమరూపమై యున్నది. 

శనురాలముయొక్క-. సంకల్పారోపణము డానిమోందికి వచ్చుచున్నది 5, 

కనునాలముయొక్క- వారిసంకల్పమే యందటికి అత్మారాముండు, ఇంక 

శాన్న భిన్న నామముల నివరణము వినుండు 6, నిశ్చలమునందు చంచలము 

ఊముక్క- చేతనము గలుగును. కావున దానిని (చై తన్యమందురు. మజటీయు 

నది గుణసమానత్వ కారణమున గుణసామ్యు మనంబడు చున్నది 7. 

అలర్హనారీనటేశ్వరుండని, వడ్డుణేశ్ళరుఃడని, 'ప్రకృతిపురుషులని, శివశ క్తి యని 

౨ోడ దానిక చెప్పుదురు 8. శుద్ద సత్త్వగుణము, అర్గమ్మాత గుణ 

శోభిణి మజియు నా తర్వాత మూడు గుణములు (ప్రకోటనము లగు 

యున్నవి 9. మనస్సు మాయ, అంతరాత్మదనుక నీ పదునాలుగు నామ 

చములు శెక్కి ంపంబడుచున్న వి, అన్నింటిలోను క్ఞానాత్మ నిద్యమానమై 

యున్నది 10. మొదటిది పర్నబహ్మాము. "రెండనది పదునాలుగు వేరులు 

గగల మూలమాయ. ఇంక మూడవ విధమగు పంచమహాభూతముల 

విధము జెప్పెదను 11, పంచమహాభూతముల జ్ఞాతృత్వళ కి స్వల్పము. 
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వాని యాద్యంతములు (పత్యతుములు. ద్రి(కో నాలుగ వవిధ ముత్పత్తుల 

గూర్చినది. దానినిగూడం 'దెలుపుదును 12. చతుర్విధోత్ప్సత్తులలో ననంత 

|పాణులుగలవు. వానియన్నింటిళలో జ్ఞాతృత్వశ క్రి బాగుగా నిండియున్నది, 

ఈ విధముగా మొదటిది (బహ్మాము, రెండవది మాయ. మూండవది 

పంచభూతములు నాలుగవది చతుర్విధోత్స త్తి, నాలుగు పదార్థము 

లయ్యెను 18. 

బీజము కొంచెము నాటండును. కాని తరువాత మిగులనుత్స త్రి 

యగును. చతుర్విథోత్పత్తులు, చతుర్విధవాక్కు-లు (ప్రకటనమైన పిదప 

ఆత్మకు గలి7డి స్థితిగూడ నిట్టిదె 14. ఈ విధముగ సత్త (ప్రబలమైనది, 

స్వల్ప స త్త మిక్కుటమయ్యెను. మతియు నది మనుష్య వేషములో 

నానా (పకారములుగా సృష్టిని భోగించుచున్న ది 15, ఇ్యాపదజంతువులు 

అన్య జంతువులను జంపి తినుచున్నవి. ఇంతియే,  ఇంతకుందప్ప నవి 
యేమియు నెజుంగవు కాని మనుష్య ప్రాణులు నానా విధములగు భోగ 

ములను భోగించుచున్నని 16. నానావిధ శబ్ద, స్పర్శ రూప్క రస, 

_గంధములను విశేష రూపముగ నరబేహమే ెలిసికొనుచున్నది 117, 
అమూల్యరత్న ములు, నానావిధ వ్య స్త్రములు, యానములు, శస్త్రములు, 

విద్యలు, కళలు, శాస్త్రములు నరబేహామే (గహించుచున్నది 18, 
పృథివి యీశ్వరస_త్తతో వ్యా ప్తమైయున్నది. (ప్రతిస్థ్టలమునను అస త్త 
సంపూర్ణ రూపముగ నిండియున్నది. దానివలననే నానావిద్యలు, కళలు, 

భారణాదులు ఉత్పన్న మయ్యెను 19. నరబేహామునొంది సమస్త దృశ్య 

ములను జూడవలెను. ' స్థానమానముల సవరించుకొనవలెను. సాం*-ర 
ముల విచారింపవలెను 20, బ్రిహాపరలోకములను, నానావిధ వివేకా 

వివేకములను  మనుజుంటే (గ్రహించుచున్నాండు 21, నానావిధ' పిండ 

(బహ్మాండరచనము, నానామాలములగు బహూువిధ కోల్పనములు,నానావిధో 

ధారణలు, మనుజుండే (గహించుచున్నాండు 22, అష్టభోగములు, నవరస 

ములు, నానావిధ విలాసములు, వాచ్యాంశ లయ్యాంశ సారాంశేములు 

మనుజుండే (గహించుచున్నా(డు 28. మనుజు డన్నింటిని చెలీసికొనును, 
ఆ మనుజుని నీశరుశు పోమీంచుచున్నాండు, ఇదియంతయు నరజేహా 
యోగమునలననే నిదితమగుచున్నది 24, నరేహము పరమదుర్ష్శ భము, 
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దీనివలన నలభ్యాములగు లాభములు లభించుచున్నవి, దీని యోగముననే 
దుర్లభము సులభమగుచున్నది 25, "రెండవ (ఇతర చేవాము చెత్త 
చెదారములవంటిది. నరదేహ మొకగొప్ప |దవ్యభాండారమువంటిది. కాని 
నరజీవాము నొందినందులకు, ఉత్తమ .పొవేకమును (గహింపవలెను 26. 
నరజేవామునొంది నివేకబలముతోం బరమాత్ముని గుర్తింపనివాండు అన్ని 
విధముల మునిగియోనును 27, విశ్వాసపూర్ణకముగ [శ్రవణ మొనరించుచు 

నిరంతరమును మననశీలమగు నంతఃకరణముతో వ ర్తించుచు నుండు 
నరుడే నారాయణుండం 28, స్వయముగా నీందనేర్చినవాండు రెండవవాని 
నడుముపట్టుకొని సహాయము బడయవలసిన యవసరముండదు. స్వతంత్ర 
ముగ నంతయు శోధింపవలెను 29, పదారవూ(తమును శోధించువానికి 
సంచేహముండదు, సనికిచిమ్ముట (నిస్పం ఒహాోవస్థయందు) నాత. డెట్టుం 

డునో యాతంజడెజుంగును కి0, 

1. 

ఆఆవ సమాసము __ ఆత్మ యొక్క గుణములు. 

ఈ పృ స్వ మండలము పై నొక్క-క్క- తావ్రున మిగుల జలము, 

నొకిగొ-క్క- తావున పేరునకై న నీటిగుర్తులులేని మిగుల విశొలములగు 

నిసుకమైదానములు గలను 1. ఈదృశ్షమంతేయు 'నిటుల వ్యాపించి 

యున్నది. దీనియం దొకచోట చేతనశ క్రి వెలుంగుచున్నది. ఒకానొకచో 
దాని యభావము గాన్సించుచున్నది 2. నాలుగుత్పత్తులు, నాలుగు 

వాణుల్కు ఎనుబదినాలుగులవమీల జీవయోనులు గలను. శాస్త్రములయం 

దివి యన్నియు నీ [క్రిందివిధముగా నిశ్చయింపంబడెను 8. మనుజులు 

నాలుగులకులు, పశువులు ఇరువదిలవలు, (క్రిములు పదునొకండు లక్షలు, 

చరములు పదిలకులు, జలచరములు తొమ్బిదిలకులు, స్థావరములు 

ముప్పదిలకులు అని శాస్త్రుమునందుం జెప్పంబటెను 4.5. ఈ విధముగా 
వాలు తు ఇ గాన 

నెనుబదినాలుగులవల _'యోన్తులుగ్రలవు. ఏ (ప్రాణి యేయోనియందలిదో 
యంతియ యా(పాణి యెజుంగును, ఈ యోనులలో ననంతేజేహాములు 
నిండియున్న వి. వానివాని 'మేరలు వివరించుట కష్టము 6. (ప్రాణము 
లనంతములుగా: బుట్టుచున్నవి, గిట్టుచున్నవి, వాని కధిష్థానము పృథివి, 
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పృధ్విలేకన్నచో నవి యెట్లు మెలగంగలవు ? 7. ప్రకటన మగుచున్న 
పంచభూతములలోం గొన్ని యాకృృతిని భరించుచున్నవి. కొన్ని యక్షు 

యున్నని ర, చపలత్వమే యంతరాత్మ గురుతు, ఇంక క్ఞాతృత్వముయొక రా 

యధిష్టానమును సావధానుల రై. వినుండు 9. సుఖదుఃఖముల నెబుంగు 

వాండు జీవుడు. అక్షే శివుండనిగూడ  నెజుంగుము. మజియు నంతఃకరణ 

పంచక మాత్మాంశము 10. స్థూలమునందు(గల యాకాశగుణము 

లాత్మాంశములు. స _త్స్వరజ_స్తమోగుణము లాత్మగుణములు 11. నానా 

విధచేష్టలు, ధృతి, నవవిధభ' కులు చతుర్విధముక్తులుు అలి స్తత్క సహా 

జస్థిత్సి ఆత్మగుణములు 12, (ద్రష్ట, సాతి, జ్ఞానధనము, స్త్ర వై తన్యము, 
పురాతనము (శ్రవణము, మననము, వివరణములు ఆత్మగుణములు 18, 

దృశ్యము, (దష్ట్ర దర్శనము, ధ్యేయము, ధ్యాత, ధ్యానము, జే యము, 
జాత, జ్ఞానము ఆత్మాంశములు 14. 'వేదశా(స్తు పురాణాదులయర్థము, 
గు_ప్తముగానడుచు పరమార్థము, సర్వజ్ఞ తతోలసహాడిన సామర్థ్యము, బద్ధత 
ముముముత్వమృు సాధకత్వము, సిద్ధత, శోద్ధవిచారము, బోధప్రబోధ 
ములు ఆత్మగుణములు 115.6. జగత్ స్వప్న సుమ ప్తితురీయములు, 
(పకృకిపురుషులు, మాలమాయ, పిండ బహ్మాండములు, అప్టకాయములు, 
పరమాత్మ, పరమేశ్వరి, జగదాత్శ, జగదీశ్వరి మహేశుడు, మహేశ్వరి 
ఆత్మగుణములు 17.18, సూత్మనామరూపము లన్నియు నాత్శసరాప 
ములు. దాని కనంతములగు నామములు చిహ్నములు గలవు 19. 
ఆదిశ క్రి నీవ క్ ముఖ్యశివశ క్తి మూలమాయ, నానాపదార్థముల 

యుత్స శ్రిస్థితులు, పూర్వుపతీము, సిద్ధాంతము, పొడుట్క వాయించుట, 
సంగీతము, నానావిధాద్భుతచర్యలు, జ్ఞానము, అజ్ఞానము, ఏపరీతజానము, 
అసద్భ్భృ త్తి సద్వృర్తి, జ్ఞక్సీ మాత్రము, అలి స్పత్వము ఆత్మగుణ 
ములు 20.22, పిండము, (బహ్మాండము, తే _్లృవివరణము, నొనాత యే 
నిశ్చయము, స్పష్టమగు విచారముగావించుట, నానాధ్యానములు, అను 

సంధానము, నానాస్థితులు, నానాజానములు, అనన్య మగు నాత్మనివేద 
నము, ముప్పదిమూండుకోటుల చేవతలు, ఎనుబదొవేల బుపిశ్వరులు, 
అనంతవిధ(ప్రాణుల్సు _ మున్నగునవన్నియు నాత్మగుణములు 8.25, 
వమఘూూ:డుకో్ టుల యేబదిలత్ల భూతములు, ఏంబదియాబజుకోటుల గవాముండీ 
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జేజుతలు, తొ మ్మిదికోటుల కాత్యాయనులు, చందుండు, నూర్వ్యుండు, 

శా-రామండలము, నానానత్మతములు, (గ్రహమండలి, శేషుడు, కూర్మము 
చ్చైఖుమండలను ఆత్మగుణములు 2627. "దేవతలు, దానవులు, మాన 

నూలు, నానావిధజీవులు, భావాభావము మున్నగునవి యెల్ల నాత్మగుణ 

ములు 28, ఈ విధముగా నాత్మకు నానాగుణములుగలను. (బహ్మాము, 

నిఇద్దకారము నిధ్ణణమునై యున్నది, వకచేశీయమగుటయు, బూర్జ జ్ఞానము 
కొ ౬టంగుటయుంగూడ నాత్మగుణములు 29, ఆత్మారాముని యుపాసనము 

వలన నిరంజన పర్శ(బహ్మలభించును. మణియు మనుజుండు నిస్పంబేహి 

యగును, సంళయ ముండదు 80. 
. 

ఏడవ సమాసము -- ఆత్మవివేకము. 
సమాధాన మనిర్వాచ్యముగనున్నను దానిని వివరింపవలెను. వివ 

గిం-చుటవలన సమాధానము ేచిపోవనేరదు 1. కొంత విడుచుటగాని, 

కొంత జోడించుటగాని తటస్టింపదు, విచారమా। తముననే యంతయు విశద 
మ?సను ౨, ముఖ్యుండగు కాశీని జ్వేశ్వరుండు, సేతుబంధన రామేశ్వరుండు, 

మల్లికార్జునుడు, భీమశంకరుడు మున్నగు వేల్పులందజును నాత్మగుణ 

రహుుంలు క ముఖ్యములగు ద్యదశలింగములవలె నింక నెన్నియో లింగ 

వములుగలను, ఇవియున్నియు నాత్మగుణములు. వఏనియనుభవమును 

జగ త్పెటుంగును. 4. భూమండలమునం దనంతములగు శ కులుగలవు. 

౨ *ఎయాత్క్యారములుు చమత్మా-రము లనేకములు జరుగుచుండును. 

మంఆేయు వివిధములగు సామర్థ్యయుత 'దేవతామూర్తు లెన్ని యోగలవు. 

జృికుయున్ని యు నాత్మగుణములు 5p సిద్దులయు, నానామం| తములయు, 

ఆమం తేములయు, లతలయు, సీర్ణములయు, శేతములయు, నింతయేల ? 

శవా మండలమునందలి సానావస్తువులయు సామర్థ్యము లాత్మగుణ 

వములు 6.7. ఉ త్తమగుణములన్నియు నాత్శలకుములు. మంచిచెడుగు 

అున్నియు నాత్మయోగమువలననే జరుగుచున్నవి 8. శుద్ధాత్మ యు_త్తేమ 
?ముణిగను, శబలాత్మ (ఉపాధియు_క్ర కవెనది) అవలతీణణిగను నుండును, 

తరపవిధముగా మంచిచెశుగులకు సంబంధించిన కృత్యములన్ని యు నాత్మవే 9. 

లు “నావిధములగు నభిమానముల నుంచుకొనుటయు, నానావిధములగు 
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(పతిసృష్టులం గావించుటయు, నానావిధములుగ శాపోపశాపము లొసంగు 

కొనుటయు నాత్మయోగముననే జరుగుచున్నది 10. విండమును జక్క 

శోధింపవలెను. త్నత్స్యముల పిండములనుగూడ బాగుగా శోధింపవలెను. 
తత్త్వములను శోధించినచో బిండమునకు సంబంధించిన విషయమంతయు 
విశదమగును 11. జడచేహాము భూతములది. దానిలోని చంచలగుణ 

మాత్మది, నిశ్చల్మబవ్మూము లేనికావెందును నెచ్చటనులేదు 12, పిండము 
నందు నిశ్చల చంచలజడము ((బవ్మాము, ఆత్మ, భూతములను నిర్ణ 

యింపవలెను, అనుభవరహీతముగాం జెప్పూనది దృఢముగాదు 18. పిండము ""' 

నుండి యాత్మ తొలంగిపోవంగనే యా నిర్ణ యములన్ని యు ముగియును. 

చూచుచుండంగనే యీ జడదేవాము పతేనవుగును 14. ఇశ్ల్హు జడమంతయు 
బతనమగును, మజియుం జంచలమంతయు ధ్యానములోని శీకెంచును 15. 

ద్తిదిగాక ఆ నిశ్చలము జగ త్తు నం దంతటను వ్యా _స్తమైయున్న దనియు, 

దానిలో గుణము, వికారము మున్నగునవెవ్వియు లేవనియు స్పష్టముగా 
'జెలిసియేయున్నది 16. విండమెట్లో (బ్రహ్మాండ మనశ్లేయనియు జడచంచల 
ములు వెళ్ళిపోయిన పిదప (శేష్టమగు నాపర్నబహ్మాము, శేమీంచియుండం 
ననియు స్పష్టమేగదా 17. మహాభూతములతో విగ్రహమునునిర్మించి 
దానిలో నాత్శనుంచి (ప్రాణి నొనరింపబడుచున్నది. ఇళ్లు సృష్టీవర్త 
నముగూడ నడుచుచున్నది 18, వా_స్తవమున కాత్మయు, మాయయుం 
గలసి వికారము గావించుచున్న వి. కాని యీ నికారమును (బహ్మాముషె 

నారోపింతురు. ఈ విషయమునం దనుభనము, వివరణము గావించువాంజే 
(శేష్టుడు 19. (బ్రవ్మా మఖండన్యాపకముగలది. (బహ్ముమునకుందక్క- 
నితరపదార్థముల కఖండవ్యాపకత్వము లేదు. పరిశోధించినచో నంతయు 

డెలియును 20. ఆకాశము ఖండఖండములు జేయణజాలము. మహ్మో(స్రళ 
యమునందు సైతము అఆకాశమునందలి యొకభాగమేని నాశనము 

గాదు 21, ఏది సంహారమొందుచున్నదో దానినే వా_స్థవమునకు నాశవంత 
మని యెజుంగవలెను, ఈసమస్యను జ్ఞాతలగు పురువులే సాధింపగలరు 22, 
ఎలుక లేమిచేనన్ని యు గహనసమస్యలుగంగాన్సించును. కావున నేకాంతము 
నందు నిశ్చయపూర్వకముగా యోచింపవలెను 2కి. అనుభవసీయులగు 
సక్సురుషులతో సమాగమముగలుగుట యేకాంతము కంచను (బశ స్త 
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చమొశుడి, సాధకుడు సుచిత్తుండై సత్పురుషములతోలలసి నానాసిధచర్ల $ 

జానర్చవలెను 24. విచారమునర్చనిచో నేదియు బోధగాదు. తేలిసినఫిదప 

నరాజిహముండదు. వివేచన 'మొనరించినపిదప మాయాజాల మించు"కేని 

ఆయమ్ముుండ్లబు 25. ఆకాశమును మేఘము లావరించుక్"ని త్వరలో తొలగి 

ఇోష్ర్రనట్టు అత్మయోగమువలన నుత్సన్నమగు దృశ్యముగూడ వివేకము 

తతఅునం దత్ క్షణమే నశించును 26. ఆదినుండి యంతముదనుక నన్నింటిని 

కుాకికేయగు పురుషుడు ఏవేకముళో నివరణముగావించును. ఇందునలన 

ఎ అత్తని నిశ్చయ మచలముగనుండును 27, ఇతరుల నిశ్చయము సందేహ 

ఇయం _క్షముగ నుండును, అనునూనముతో. జెపుటవలన 'నేమిలభించును ? 

"ఆ ని యనుభవనీయులగు జాత లాయనుమానము _ నంగీకరింపరు 28. 

ఎకుట్లోచెప్పుట యనుమానముతోం గూడినది. అనుమానయు_క్రమగు 

కుఇయ మెందులకుం బనికివచ్చును ? 1బవ్మానిరాపణమునందు నిశ్చయ 

రహోాతనుగు విణారముపకరింపదు 29. నిశ్చయరహితమగు విచారము 

అుకాబాఠము. దానిని వకంకారమందురు. ఏకంకారమును (భో ష్టాకారము 

7 ఆకుంపదగదు కి(. కృ(తీమములు వదలవలెను, శుద్దమగుదానినే గై_కొన 

శవ లాను, అక్టే యతజింగయతింగి సారాసారనిర్జ య 'మొనరింపవలెను కి1, 

xX 
ఎనిమిదవ సమాసము - శరీరరూపక్నే త్రము, 

(బహ్మముయొక్క-. సంసారరూపమగు వృకుము సెరుగుచున్న ది, 

“మురిగిషెరిగి విస్తీర్ణ మగుచున్నది. మజియు ఫలములు కలిగిననిమ్మటం 

కాక్కు-(సొణులు వ్యశాంతి నొందుచున్నవి 1. రమణీయములగు పూన్రలు 

ఇుతాయుచున్నని. నానాపదార్థములందును దీయదన ముదయించుచున్న ది. 

ఆ౩ తీయదనమును జవిజూచుటశై_ నానా శరీరములు నిర్మింపంబడుచున్న విశ. 

ఆ త్తనమనిషయము లెన్ని యో నిర్మింంబడుచున్న ని. కాని శరీరము లేనివో 

ఇరోగింప నవకాశమేలేదు, కావుననే నానా శరీరములు నిర్మింపబజెను రీ, 

శన్నభిన్న గుణములుగల జ్ఞానేంద్రియములు నిర్మింపయడేను. అవి 

మన్ని యు నొకశరీరమునందున్నను వేజువేజుగానున్నవి 4. శోశ్రేంది 

=్హెమునలన శబ్దజ్ఞానము చెతుంగ నవకాశముగలదు 5, త్వగిరద్రియము': 
నె 

వరలన శీత్రోష్టములు (గహింపనవకాశము గలదు, చత్వురింద్రియమువలన 
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సమ సమును గనివించును. ఈ విధముగా నిదియములకును భిన్న భిన్న 

ములగు గుణములుగలను 6. నాలుకయందు రసమును జవిగొను గుణము, 

(ఘాణమునందు గంధమును గకొను గుణము నిర్మింపంబడెను, ఈ విధ 

ముగా నిందియములలో భిన్న భిన్న గుణములు గలవు 7. (ప్రాణపంచకమునం 

దంతఃకరణ బంచకముగలిసి 'చేహామునందంతటను నిశ్శంకముగాం దిరుగు 

చున్నవి. మజీయు జ్ఞానేంద్రియ కర్మేం దియముల నానందముతోం జూచు 

చున్నవి 8. కళ్మేరద్రియములవలన జీవుడు విషయముల నుపభోగించును, 

లోకమునం దీయుపాయము నీశ్వరుండే నిర్మించెను 9. విషయములు 

చక్క-లనే నిర్శింపంబడెను. కాని యవి శరీరములేనిచో నెట్టు భోగింపం 

గలవు? కావుననే యొన్ని యో శరీరములు సృజింపంబడెను 10. శరీరము 

లసిమాంస మయములు. కాని దానియందలి గుణములువూత మనేక 

విధేములుగ నున్నవి. ఈ శరీరమునకు సమానమగు యంత్ర మింకొకటి 

లేదు 11. చిన్న "పెద్ద శరీరము లుత్పన్న మై విషయభోగములచేం బోమింపం 
బడుచున్నవి 12. జగదిశ్వరుండు అస్థిమాంసమయములుగా శరీరములను 

సృజించివానిలో పొవేకమును, విచారమును నెలకొల్పెను 18. ఈయస్థిమాం 

సపుబొమ్మలు జ్ఞానమువలన సకలకళలందును [బవీణము లగుచున్న వి, కాని 

శరీరభేదములుగూడ ననేకములుగలన్ర 14. కార్యకారణముల కొటుక్షై 

యీఖేదము శరీరములయందుం గావింపంబజెను. ఈ 'భేదమునందు బెక్కు- 
గుణములు గలవు, అవియన్ని యు దీళ్లబుద్దిలేనిచో నెట్లు “తెలియ 

గలవు? 15. అంతయు నీశ్వరుండే చేయవలసియున్న ది. ఇందువలననే భేదము 
నిర్మింపంబడెను, ఊర్థ్వముఖమగుటతో డనే (పరృబమ్మామువై ఫు లమ్య_ 
ముంచలునే 'భేదముండదు 16. సృష్టిరచనమునం దవళ్యముగా భేదము 

గలుగును. కాని సంహారమువలన సహాజముగనే యభేదమగును. భేదా 

భేద సంవాదము నూయాకారణము 17. మూయయం దంతరాత్శగలదు. 

దాని మహిమ దెలియదు, చతుర్ముఖములుగల (బహ్మాయైనను సంజేవా 

ములోం బడంగలండు 16, అంతరాత్మను వివరణము గావించుతతి ఫఘుడియ 

ఘడియకును మనస్సునకు మిగులం దొందరగలుగును, మజీయు యు క్రి 

(ప్రయు క్తులను దీక్షతర్క-మును 'జేయలం చేయం మనస్సు షిభాంత 

మగును 19. ఆత్మ _త్తగమునంతేయు సంబంధించును, కాని నిరంజనమునం 
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లౌసిస్వక్సప్పియు నంటవు. వకాంత కాలమునం దిదియంతయు. చెలిసికొొని 

చినవో యు క్తముగనుండును 20. దేవాసామర్థ్యానుసారముగా 

జగ దిశ్వరు. డంతయు జేయుచుండును. సామర్ధ్య మధికముగానున్న దేహ 
నును అవతారమని యందురు 21. శేషకూర్మోవరాహాదులగు గొప్పగొప్ప 
యువుతార పురుషులైన చేహధారులు డాటిపోయిరి. ఇబేవిధముగా 
స్పష్టిరచనము జరుగుచుండును 22. ఈశ్వరుడు తన విచ్శితరూపముతో 
నూ మండలమును బరుగ త్రించుచున్నా (శు. మణీయు మేఘములబచే 

కోటమును ధారణము జేయించుచున్నాడు 28, పర్వతములవలెం "బెద్దవగు 

ము గెనుములు బయలుదేరి సూర్య మండలమును గప్పి వేయుచున్న వి. రాని 

తేతొక్షణముననే యచట వాయున్సదయించి విజృంభించుచున్నది 24, 
కాలమును అధికారియొక్క- భృత్యునివలె గాలి వీచివీచి యా మేఘము 

లన దొలగించి సూర్యుని (బకటనము గావించుచున్నది 25. పిడుగువలనం 

గలుగు భయానకధ్వని విని ప్రాణులు భయిపడుదురు. మేఘము లురుమం 
గానే యాకాశము పగిలిపడునట్టు తోచును 26. ఒక మర్శముకొణకు 
కకెతోొక మర్మము నిర్మింపంబడెను. ఎటులన ? మహద్భూతములవలననే 

వముహద్భూతములు లయమగుచున్న వి. సృష్టిరచనమంతయు సమభాగ 

ములుగా నడుచుచున్నది 27. ఈవిధముగా నాత్మకనంత భేదములు 

“లను, అన్నింటి నవ్యండెజుంగును? వివరణము చేయయణాం జేయలగ మన 

స్పునకు శ _క్రీసామర్ధ్యము లిగిరిపోవును 28. నా యుపాసన మిట్టిది, ఉపాస 

కులు దీనిని మనను స్ఫులోనికిః "దేవలెను, ఉపాసన మహీమ చతంరాననునకుం 

మాడం 'బెలియదు 29. ఆవావాన విస సర్షనములే భజన లతుణములు,. 

సజ్జను లన్నింటిని నెజుంగుదురు. నేనేమి ఇప్పూదును? కి0. 

తొమ్మిదవ సమాసము -- సూత్మనిరూపణము. 

మృత్తికా పూజన మొనరించి వెంటనే విస ర్లించుట స్వాభావిక 

యుగం జూచినచో యు క్షముగం గనిపింపదు 1. 'జీవతలను బూజించు 

టయు. ౭ దరువాతం చారవేయటయు. మనస్సునకు దక్ష స్వ స్గమ్తుగాం నం 

నయ ఈ విషయము నంతే శోరణమున బాగుగా యోచింపవలెను స 

నం డోకనిచే నిర్మింపంబడువాండు కాడు, పారవేయం దగినవాండు 
న... 
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గూడ గాడు, 'కోన్రన కీ నివయములోం. గొంత యాగీ పగలని 

యున్నది 8, 'దేన్ఫశు నానా. హాయులుగిగి 11) నుల MA యు 

చున్నాండు. ఈరం జ్ ట్రటేన్సుంతో సములు నలు శ సనా 

సాధనములు సిహూస? ములు, థి "ద్న్టుని My, సుర గీ ihn yori ఫి, 

అంతయు దనం కిరణయునలన'నే శలిసికననను గ, (న్యా? షన గరు? 

"“జరిసకోనుటవలననే లభించును. దాసి నన్నరు PHN లలు, ఈ, స్టో 

తీసికొమ్ము. పొమ్ము” అని “నష్పుట DN సదాళిని 1 6, 5 

"జీవ్రనితోం (్రత్యతనమానళ యఘు గంగ వటం జనః HN గటా! 

చుచుందురు. "కొని (యింనుటసం దగిన ౧౫ జయ ముగి. నిం వు 

'వేటుగనున్నది 7. సచారము భాయి స వో నూటన్ ఒ ననీ 

(గ్రహింసరాని.ాటస్సు 'బీవుండస 'వన్చణంబలము. ని జనుల స్ట నరు, 

ఏమవేయన'టిను? గి. తుసోసురుస్యం గిలి సధ సస TE Ta గి 

లను నిర్మించి బినుు సోదరవముగా దగ్గి: నరు టంత లు Nn సో గ్గ 

గొప్పగొప్ప వ్యా పొారములను గలది an AD WIN రం 1 నము 

లొనరించినవో రాజ్యసంపద యు స కింను! [0 బామ సుం 
భ_క్రీలోం బడియుంయట (నలత ము. గస్థానమినటన సంస శ్వ, 

జెట్లుల చును 1 Lhe జాసమునం "నము రుచిందకు... నములు 

స్జాత కోనునూనము. రుచింసదు, "వున ' సం rain (హం 

వవెను 1కి. _ నూయనుసిడీచి యూడిఫ్పరునపన త వున నోరుని నంను, 

అప్పుడే సమాధానము ల చును, టోరి! జనో Dr (pio 

వలసినచ్చును నీ మాయను దాటి గు! ట్రం hr 

నుపోయములను నిర్నించను. (సఆణిన్యు రర మగు నభ్యాచ్మి[శవణము సము 
వలననే సరమాత గను (బూక్టింసరోట్లుదురు 14, కస గాం సగనో 
లోనమునందంతటను మటుప్పు కలుగును సజ" సగ బ్లైదగేను గు సంప 

వతెను 15, అనత్యనూర్షమునం బోనందగదు. అన్ఫత వాదుల" రగిలి, 
చేయరాదు. తనయం 'బీమా(త్రనునను గృతిను ముచుపొనరాాు 10, 

కృత్రిమ మెన్నంట్నిక నం గృ తిమ:మే, సత్వ నుందు? గృృలిమమయు నం 
జాలదు, తన యః ముఖి. నూననమును (యూన ఏ సున గటు 

హృాదయమున్సు_ హోర పముగనొనరింనవకును 17. అభ్యాత్మశ్రనణము 
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గావించుచుండవలెను. ఇట్లు చేయుచున్న చో నంతయు లభించును. 

నానావిధజాలములు తెనిపోవును 18. చీకు-లుపడిన_ దారమును _ సరిగ౬ 
దీయునట్లు మనస్సును. సరిపజచి యనుకూలము గావింపవలెను. మజియు 
మెల్ల మెల్లగా వమరూలపురువ్వుండగు పర్యబహ్మాము (ప్రక్కకు మనస్సును 

సంధింపంజేయవలెను 19. ఈ సృష్టియంతయు గర్లమరూపము. ఆ కర్ణ 

మము నానాప్రకారములగు శరీరములయందు మిభ్రాజితమై యున్నది 20. 
చరాడవలసినదానిగెల్ల నీ శరీరమునందే చూడవలెను, ఇదియీమి ? 

బ్రదియెట్టిది? అనుదాని నింజీ శోధింపవతెను. మణతియు మూలమాయ 

యుక్క పదునాలుగునామములను దీనియందే తెలిసికొనవలెను 21. 

సిర్దుణనిర్వికార మొకటియే యస్ని తొన్రలందును వ్యాపకమైయున్నది, ఆ 

నిష్క-ళంక మో "బేహామునందున్నదో లేదో చూడవలెను 22, సంకల్ప 

రూపమగు మూలనవూయ యంతఃకరణస్వరూప పము, జడమునకుం జేతనము 

నొసంగెడి చె తన్భరాపము/ాడ థరీరమునం దున్నది 82కి, సమానగుణ 
ములుగలుగుట (ఈ శరీరముయొక) గుణసామ్యము. మజీయు సూత్ము 

విచారము అగమ్యము. సూత్ముము నెజుంగుసాధుపురుషు లందజకును 

(బణామములు 94. వామాంగము, దశీణాంగము అనునవి శరీరమునందలి 
"రెండుభాగములు. దీనినే పిండమునందలి యర్ల' ర్థనారీనాకేశ్వ రుని? చిఖుంగ 

వలెను 25. (పకృతిపురుషులు, శివభ కోలు, షడ్డుజై రై శ్వర్యసంపన్నుండగు 

.భగవంతుండుగూడ నదియే 26. దానినే మహా త్ర "త్ర _త్స మందురు. (త్రిగుణ 

ముల గూఢత్వము దానియందే గలదు. అక్గమాత్రయు, శుద్ధసత్వమును 
గుణతోభిణియు నదియే ! 27. (తిగుణమువలన శరీరము ప్రవ ్తీ ర్రించుట 
(ప్రత్యతేవిషయమేగదా ! సరియే చాలును. మూలవూయాశరీరముగూాడ 

నిట్టిదియే ! కర్షమరూసపమని యెజుంగవలెను 28. మనస్సు మాయ, 
జీవుండు శరీరమునందు స్వాభావికముగనే యున్నది. ఈ విధముగా బదు 

నొలుగునామములయభి పాయమును విండమునందు (గ్రహింపవలెను 29. 

పిండము పతేనమైనంతన యంతయు 'వెడలిపోవును. కాని పర్మబహ్మూము 

మూా(తము శేపీంచియుందును. దానినే శాశ్వతమని. తెలిసీ (గహీంప 

నెను 80, 
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పదియవ సమాసము పూర ర్భ బ్రహ్మనిహానణము. 

పర్బబహ్మామును బట్టుకొనజాలము.,. పొరేయంజూలము. అది 

యన్ని తావులందును బూర్హవ ముగ నున్నది 1. ఎటుజూచిన నది యటు 

నిలిచియున్న ది, . దానికి మనము ఏముఖులము కాందలంచినను నదిమా(త 
ము సమ్ముఖముననే యుండును. మి శేమైనజేయుడు,. అది సమ్ముఖ 
మగుట తొలంగిపోవజాలదు 2, కూర్చున్న మనుజుం డొకోవేళ లేచిపోయి 

నను అక్క-డంహాడ నాకాశముండును. మో 'ేదిక్కునై న జూడుండు, | 

నిరంతర. మాకాశము సమ్ముఖముగనే యుండును లీ. మనుజు జోక్కటడికీం 

ఛారిపోయినను నొకాశము వానికి నలుదిక్కుల నమరయేయుండును. 
ఎంతబల ముపయోగించినను మోరాకాళమును చాటిపోనజూలరు 4, 

మోారెచటనై నజూడుండు, ఆకాశమెదురుగనేయుండును. రెండుజూాములవేళ 
సూర్వునివలె నాకాశము మస్తకముపై ననే యుండును క. కాని సూర్యుం 
జేకదేశీయము. పర్యబహ్మమున కాదృష్టాంత మన్వయింపదు. ఇచట వినో 
దార్థ మాదృష్టాంతము నిచ్చితిని 6. అనేకలీర్ణములు, నానావిధేశములు 

జూడవలయునన్న. మిగుల గష్టబడి పోవలెను కాని సర బహ్మాముకొలు 

కంతకష్టపడి పోవంబనిలేదు. అది మన మెచ్చటగూర్సుండియుంటి మో 

యచ్చటనే సిద్దముగా నున్నది 7. మి రొక్క-తొవుననే కూర్చుండి 

యుండుడు లేదా పరుగెత్తుచుం. దిరుగుండు, కాని వాస్తవమునకుం బర 
(బహ్మాము మో వెంటనే యున్నది 8. ఆకాశమునం 'బెగురుచున్న పనీ, 
కిటుజూచిన నటు ఆకాశమే గాన్సించును. ల్రిజేవిధముగా మోరును 
బర్బబ్రహ్మమునం దున్నారు 9, పర్నబహ్ముము పూర్ణముగను సభునము 
గను నిండియున్నది. అది యంత్యమునకుంహాడ నంత్న్వము. నిరంతర మది 
యందజీయొద్దను నమరియున్నది 10. దృశ్యమునకు లోపలను 'వెలుప 
లను బర్మబహ్మము వ్యా_ప్షమైయున్నది. అడి |బ్రహ్మాండముయొక్క-- 
యుదరమున నిండియున్నది. పరీ! ఆ విమలమును 'బేనితో నుసమింస 
నగును? 11. వై కుంళమునందును, గై_లాసమునందును, రుదలోకము 
నందును స్వర్గలోకమునందున్కు బదునాలుగు లోకములందును, మజియుం 
చాతాళలోకమునందును నది నిండియున్నది 12. 'కాళిచొందలు రామేళ్వ 
రమువజకు నది భరతఖండమునందంతటను నపారముగ నిండియున్నది. దీని 
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ఇత్" ఆ బన్మానీరూచణనూ, 6 

కొటుంప్రక్కను దానికటుప్రక్క-ను నింక నేతావుననై నను బరంపరగం జూ 
రికరియు, కాని పర్బబహ్మామునకుం బౌరానారము_ (అంతు లేదు 18. 
నుక" ఇ్శవుగు నా పర్బబహ్మా ముక్క-నూాబుగా నంతేటిని వ్యా వీగావించు 

కనెను. మజీేయు నది యన్నింటిని నన్ని స్టలములందును స్పృశించు 
చున్నది 14. పర్గబహ్మము వానకు దడియదు. బురదలో. గూరుకొని 

ఇయు, ప్రవాహాతీరముననున్నను నందుం గొట్టుకొనిపోదు 15, ముందు 
కెయకలనుు కుడియెడమలను, |క్రిందమిాందను నది సమానరూసముతో 
నన్ని ంటియందును వ్యా ప్తమై యున్నది 16. ఆకాశము జలాశయమున 

నిండియున్నది, అది మెప్పుడును దరుగదు. నలుదిక్కుల నది యపారముగా 
తు -స్రైపించియున్నది 17. కాని యాకాశ మేకదేశియమును భూన్నాకార 
శోాాను నెయున్నదిి ఆ పర(బహ్మమునందన్న నో దృశ్యభాసము లేనే 

"జేయు, అది నిరాభాసము 18, సత్పురుషులు, సాధువులు మహాను 

'ఉ “వులు, దేవతలు, దానవులు, మానవులు మున్నగువారలందతికిని (బహ్మ 

"కకుుంక్క-టిమే విశాంతిస్థలము 19, దానియంత్య మేవై పున గనుగొన 
నగసును? దేనికి బారావారము (అంత్యము) లేదో దానివుర్యాద యెట్లు 

నిచ్సాతము గావింపనగును? 20. పరబ్రహ్మము స్థూలముకాదు. సూ కము 
7౪ య. బేనితోనేని సమానమైనదియుం గాదు. జ్ఞానదృష్టికిదప్ప (దాని 
శఎవమమయమున సమాధానమే లేదు 21, పిండ బ్రహ్మాండములు నిరసన 
'ఇమొంనపిదప నిరాభాసబహ్మ మొక్క-టియేగలదు. ఇక్కడినుండి యక్క-డీ 

రదనదుక అవకాశమే యవకాశముగ వ్యావించియున్నది 22. (బహ్మము 
తు వ్రిసకమైయున్న స్థితీ సత్యమే ! కాని ౦యా విషయములు (మూటలు 

య్బృ శ్యమున్న౦తమట్టున కే యుండును. దృశ్యమే _లేకపోయినచో 

(కు నృష్యము -- దృళ్యములేనిద్సి వ్యాపకనని యెట్లు నుడువలలము? 28, 
"ఆ "వున (బ్రహ్మమునందు శబ్ద మంటయజాలదు. కల్పన కచ్చటిదనుక నడకయే 

"తీదు. ఆ కల్పనాతీతమగు నిరంజన పర్యబహ్మమును వివేకముతో గుర. 
ఉ53ంగవలెను 24, శుద్ధము, సారమునగుదానిని (శ్రవణము గావించుట 

తనలనన్కు శుద్ధము ప్రత్యయాత్మికము నగుదానిని మననముగావించుట 
తవలునను విజ్ఞాన్నపా_ప్లీయైనంతన స్వాభావికముగనే మనస్సు లయమగును, 

“అఊన్న్మనీదళ కలుగును 25. (ఇప్పటికి) సాధనఫలము లభించెను. సంసారము 
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(ప్రపంచము) సఫలమయ్యెను. నిశ్చలము, నిర్ణణమునగు _బహ్మము 

అంతఃకరణమునం దావరించెను 26, మాయయొొక్క- లెక గ్రాలపు_స్తకము 

ముగిసినది, పంచభూతము లనిరాళ్టకములై నవి, సాధ్యము సిద్ధించినది. 

కావున నిశ సాధనము (నిలిచ్చిలేదు 27, సుష్నములందుం గాంచినదెల్ల 

జాగదవోలో నెగిరిపోయినది. కావున స్వాభావికముగనే యనిర్వాచ్య 

దశ యే అంచెను. ఇశ జెప్పవలసిన యవసరములేదు 28, దీనినంతను వివేక 
ముచే నెజబుంగవలను. ఆ స్థితి ననుభవము గావింపవలెను, చాలును 
దీనితో జన్న్మమృత్ఫుచ క్ర ము నళించితీరును 29. 

భకాభినూనియగు దాశరథినాయం దన్నుగహాము చూవీనాండు. 
ఆ సమద్ధుని కృపావచనములే యా దాసబోధయం దున్న వి 80. ఇజువది 
దశకములుగానున్న యీ దాసబోధను |శ్రవణమననములు' గానించువానికి 
పరమార్థము (ప్రాప్తించును శి1, ఇందలి యిరువదిదశకములను (రెండు 
వందల సమాసములన్సు సాధకులు చక్య్క_లో నధ్యయనము గావింపన లెను, 

మాటిమాటికి మననముగానించినావో _దీనియందలి విశేషత్వము విశద 
మగును శీ2, (గ్రంథమును (బ్రశంసచేయుట సహజము. కాని యట్లు 
(ప్రశంసించుటవలనం (బయోజనములేదు. ఈ [గంథముననున్న ది యనుభవ 
విషయము. కాన్సన అనుభవమునే గావించుకొనవలెను లికి, 'చేహాము 
పంచభూతములది, దీనిలో కర్త యాత్మ, ఈస్థితిలో (గంథర్చచనము మను 
జుని డెట్టులగును ? కి, కావున నెప్పుడంతయు జగ దీశరుండే (క_ర్తమై 
చేయుచున్నాంో యప్పుడు మజల [గ్రంథరచనము మనుష్యకృతమని 
చెప్పుటమిథ్య లర్, సంపూర్ణ చేవామునందలి యొక్క-క్క... తత్వమును 
'వేజుగాఏింపుండు, వమియును శేషించియుండదు. ఆ సీతిలో మజల 
నేపదార్థమును “మనదిియని యందము ? 86. ల్రవియన్నియు వివేక 
కార్యములు, కావున నీ విధముగనే (భమయందుం దగుల్కొ-ని యుండం 
దగదు, జగదీశ్వరుండే సమస్తమును రచించెను ల7. 

ఇరువదవ దశకము సమాప్తము, 

౮ అంధ్ర దాసబోధ సర్వము సంపూర్ణము, 
(శ్రీ రామదాసార్చణముస్తు, 

xX 



౮) మలయాళస్వాములవారి (గంథములు. 

. ఈకేరక, ఎస 

. ధర్మసేతును. 

=, వాలయోగని 2౪ 

లోకో ద్ధార కము. 

. పు శుహ్క-వేదాన్హ తమోభాస్క-రము. 

. స్వబోధ సుధాకరము. 

. ఓంకార (పణవో వాసన, 

| (ప్న త్త మాణిక్యమాల, 

. ఉపదేశామృతము 1 భాగము ... 
9 విభాగము ... 

5) 5 భాగము .., 

ం 4 భాగము ... 

, ఓంకార స్మతయాగము. 

. గురుభ_క్లి (ప్రభావము, 
ం గృవాస్థ్యాశమధర, శ్రైము (దిన్వజననము) 

. ధరోోపన్యాసము 1 భాగము 
> 2 భాగము, 

. (బహ్మాచర్య ము. 0౪ 

క్ర రృసిద్ధా_న్హము. ం 

=. మాయను మాయముచేయుట. 

ం నిర్యాణ నిలయము. 

ః సిర్పిఘ్న యోగసిది, 

(శ్రీ మలయాళ యతీం(దగీత ం 
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వలయువారుః_ ఈ (కింది విలానమునకు (వాస్ “తెస్పించుకొన వచ్చును, 

శ వ్యాస్నాశ్రమము, వర్చేడు పోస్టు, (చిత్తూరుజిల్లా) 

శ్రీ వేదవ్యాస ము[దాతరశాల, చిత్తూరు: 26_10_5ళ శా, 1000. 


